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Inhoudsopgave



De afgelopen maanden hebben wij, Shannon en Joy, gewerkt aan een project voor het 
Amsterdam Medisch Centrum. Het AMC heeft ons benaderd om voor de psychiatrische 
afdeling een applicatie te ontwerpen. Deze applicatie moet zorgen voor bewustwording 
onder ex-BDD patiënten. BDD staat voor Body Dismorphic Dysorder, wat een psychische 
ziekte is.  

Deze patiënten hebben voor een bepaalde periode therapie gehad en hebben er voor 
gekozen om na de therapie zelfstandig hun leven te herpakken. Om ex-BDD patiënten te 
kunnen helpen en een terugval te voorkomen, mogen wij een applicatie ontwerpen.  

In dit document is ons proces en project beschreven voor deze applicatie. We hebben de 
afgelopen weken veel onderzoek mogen doen en onze applicatie kunnen testen. Door 
veel iteraties te maken, hebben wij een applicatie gemaakt waarvan wij vinden dat het een 
goede oplossing zou zijn voor de patiënten. Wij hopen met dit document u een goed 
beeld te geven van het proces dat wij doorlopen hebben en de keuzes die wij gemaakt 
hebben met betrekking tot de applicatie. 
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Inleiding



Mensen met BDD kunnen voor hun ziekte worden behandeld in het AMC. Deze behandeling 
duurt ongeveer vier maanden en na afloop zullen de patiënten hun ‘gewone leven’ weer 
vervolgen. Het is mogelijk om een na traject te volgen, maar veel patiënten willen zonder 
begeleiding hun dagelijkse leven weer oppakken. Dit betekent dat ze weer terugkomen in hun 
oude situatie en dat eventuele risicofactoren weer van toepassing kunnen zijn. Door deze 
risico’s, triggers en moeilijke situaties komt het voor dat patiënten een terugval krijgen. 
Wanneer zij een langere terugval krijgen, kan dit er voor zorgen dat zij weer opnieuw in 
therapie moeten gaan omdat de klachten verergerd zijn. 

Wij willen de ex BDD-patiënten een app aanbieden waardoor de kans op een terugval aanzienlijk 
wordt verminderd. We willen ervoor zorgen dat zij door de applicatie gemotiveerd worden om 
grip te houden op de symptomen van BDD en de eventuele risico’s die zij in het dagelijkse leven 
kunnen lopen. Die grip creëren we door de ex-patiënten bewust te maken van hun BDD en hun 
gezondheid hierin. Door een goede bewustwording te creëren bij de ex-DD patiënten, wordt de 
kans op een terugval verminderd. Wanneer zij een duidelijk beeld hebben van hun BDD, kunnen 
ze namelijk eventuele oefeningen of maatregelen nemen om terugval te voorkomen. Ons concept 
zal de gebruiker een makkelijke mogelijkheid bieden om zijn symptomen en gegevens in te vullen. 
Na het invullen zal de gebruiker een uitkomst krijgen die een duidelijk beeld zal geven van de 
huidige stand van zaken. Hieruit kunnen de ex-patiënten afleiden of het momenteel goed gaat, of 
dat er oefeningen gedaan moeten worden om terugval te voorkomen.  
Binnen ons concept willen wij een toevoeging bieden die ervoor zal zorgen dat de gebruikers 
gemotiveerd zijn en hun YBOCS in blijven vullen. Zonder motivatie is het lastig om de patiënt te 
helpen bij zijn bewustwording. Er kan een mogelijkheid zijn dat de patiënt zonder motivatie zijn 
YBOCS niet langdurig in zal vullen en hij/zij niet meer bewust zal zijn van zijn/haar gezondheid. Wij 
willen een passend concept leveren en het als prototype uitwerken. We willen de hoofdfuncties 
zover mogelijk uitwerken en een duidelijk beeld schetsen van ons concept in gebruik.  
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Debriefing



Voor dit project hebben wij een doelgroep gekregen, namelijk oud BDD-patiënten. 
BDD staat voor Body Dysmorphic Disorder, een psychische ziekte. Één op de honderd 
mensen lijdt aan deze ziekte. Body Dysmorphic Disorder is een stoornis van de 
lichaamsbeleving; het zorgt ervoor dat mensen een afwijkend beeld hebben van hun 
eigen lichaam. BDD wordt ook wel eens als ingebeelde lelijkheid benoemd. Door BDD 
kan een persoon een obsessieve angst ontwikkelen, waardoor de aandoening kan 
lijken op een fobie. Binnen onze doelgroep draait het alleen om de oud BDD-
patiënten, wat betekent dat we ons focussen op BDD-patiënten die uit therapie gaan 
en hun eigen leven weer gaan vervolgen. De doelgroep bestaat zowel uit mannen als 
uit vrouwen met een leeftijd vanaf 17/18 jaar. De leeftijdsgrens is moeilijk te bepalen, 
omdat BDD op verschillende leeftijden wordt geconstateerd en door kan werken als 
een chronische ziekte. De doelgroep is woonachtig in Nederland en heeft therapie 
gehad bij het Amsterdams Medisch Centrum.  1

Kenmerken 
De oud BDD-patiënten zijn misschien wel klaar met hun therapie, maar zijn nog niet af 
van hun onzekerheid. De onzekerheid over hun uiterlijk zal langzamerhand minder 
worden, maar nooit helemaal weggaan. De oud BDD-patiënten zijn erg gevoelig voor 
meningen en prikkels wat betreft hun uiterlijk. Elke patiënt heeft zijn of haar eigen 
onzekerheden en risico scenario’s.  Die risico’s zijn scenario’s in het leven waarin een 2

patiënt extra geconfronteerd wordt met zijn of haar uiterlijk en hierdoor onzeker wordt. 
Daarbij heeft elke patiënt voor zichzelf een aantal signalen en rituelen die hij of zij krijgt/
doet tijdens onzekere fases. Door het herkennen en vooral erkennen van die signalen, 
kunnen BDD-patiënten inzicht krijgen op hun ziekte. Buiten dat de doelgroep onzeker is, 
bestaat het uit verschillende soorten mensen. Er is geen patroon te vinden in opleiding of 
leefomgeving; iedereen kan BDD hebben.  Zo hebben BDD-patiënten eigen interesses, 3

hobby’s en kunnen ze erg van elkaar verschillen.  4

Wat wil de doelgroep? 
Het hoofddoel van onze doelgroep is beter worden. Elke BDD-patiënt wil niets liever dan 
klaar zijn met de BDD. De doelgroep is angstig om terug te vallen in oude gewoontes en 
de onzekerheid die zij tijdens slechte periodes hebben gehad. De patiënten willen zonder 

 Briefing AMC - Pieter Ooms1

 BNN. (2012). Je zal het maar zijn. Geraadpleegd op 7 september, 2015 van http://2

www.npogezond.nl/tv-uitzending/POW_00479349/Je-zal-het- maar-zijn-In-de-ban-van-je-uiterlijk

 NPO. (2010). Ik vind mezelf lelijk. Geraadpleegd op 7 september, 2015 van http://3

www.npogezond.nl/tv-uitzending/EO_101157319/Ik-vind-mezelf- lelijk 

 Briefing AMC - Pieter Ooms4
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Doelgroep



deze onzekerheid kunnen leven. Hun tweede doel is dan ook om gewoon te leven als 
andere mensen. Ze willen niet anders zijn dan hun leeftijdgenoten, maar net als de 
anderen deel kunnen nemen aan deze maatschappij. Ze willen leuke dingen kunnen 
ondernemen en sociale contacten hebben zoals zij dat voorheen hadden en zoals 
leeftijdgenoten die hebben. Ze willen niet constant dat gevoel hebben dat ze anders zijn, 
omdat dit alleen hun onzekerheid kan benadrukken.  5

Wat willen wij de doelgroep bieden? 
Wij willen de doelgroep een mogelijkheid bieden waarmee zij een terugval kunnen 
voorkomen. Door de applicatie krijgen zij een goed inzicht van hun ziekte. Daarbij zal de 
applicatie ook van toepassing zijn op hun tweede doel: de applicatie legt de nadruk op de 
andere interesses van de BDD-patiënt en niet enkel om hun ziekte. Het zal zorgen voor 
meer sociale contacten en een focus hebben op het normale leven.  

 Briefing AMC - Wonne/Vonne5
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My Health Diary is een app die de ex-BDD patiënt kan gebruiken gedurende zijn natraject. 
De applicatie is kort gezegd een digitaal fotodagboek die hij kan delen met andere ex-
BDD patiënten. De applicatie zal de gebruiker stimuleren om dagelijks gebruik te maken 
en een foto te uploaden. My Health Diary heeft als doelstelling de gebruiker bewust te 
maken van zijn of haar gezondheid als ex-BDD patiënt. Om dit te verwezenlijken, moet de 
gebruiker bij het uploaden van foto’s aangeven wat zijn of haar gevoel was tijdens het 
maken van de foto. Door te kijken naar risico’s en signalen, blijft de patiënt bewust van 
zijn of haar ziekte. Deze bewustwording legt de focus niet op de ziekte van de patiënt, 
maar juist op de positieve mijlpalen in het natraject. In My Health Diary gaat het niet om 
specifieke dingen die BDD-patiënten moeten doen. De patiënt krijgt juist de mogelijkheid 
om zijn of haar belevenissen als normaal persoon te kunnen delen. 

Daarbij draait My Health Diary om het onderhouden van contact met andere ex-BDD 
patiënten. Dit contact is gericht op de foto’s die iedereen plaatst. Je kunt op elkaar 
reageren, complimentjes sturen of bijvoorbeeld tips delen. Door dit contact staat de 
patiënt er niet alleen voor in zijn strijd om beter te worden en blijven. Er zijn andere 
patiënten die de gebruiker begrijpen en willen helpen. 

�8

Concept



Waarom gaat dit concept werken? 
Allereerst hebben we voor dit concept veel onderzoek gedaan naar hoe je mensen 
motiveert om een applicatie te gaan gebruiken. Tevens hebben wij meer informatie 
gezocht over verleidingstechnieken die bekend zijn binnen het principe ‘persuasive 
design’. Vanuit dit onderzoek hebben wij beslissingen gemaakt en het concept 
ontworpen. Het gehele onderzoek is terug te lezen in de bijlage van dit document. De 
belangrijkste punten zijn in de komende alinea’s te lezen. 

Wil van de doelgroep  
De doelgroep van de applicatie bestaat uit ex-BDD patiënten. De patiënten hebben 
allemaal als gezamenlijk doel dat zij beter willen worden. Wat opvallend is, en tevens 
verteld werd tijdens de presentatie van het AMC, is dat patiënten vooral de eerste weken 
na hun therapie erg gemotiveerd zijn. Naar mate zij langer uit therapie zijn, wordt de 
motivatie steeds minder. Hun preventieplan komt uiteindelijk onder op een stapel te 
liggen, terwijl de patiënten zich eigenlijk nog aan hun eigen doelen moeten houden. Aan 
hun gezamenlijke motivatie, kunnen wij dus geen concept hangen. Wat wel opvallend en 
terugkomend is bij alle patiënten, is het feit dat zij ‘normaal’ willen zijn. De patiënten 
willen, net als anderen, leuke dingen kunnen doen met hun vrienden. Ze willen niet 
gezien worden als patiënt, maar als een normaal persoon. Wij willen met ons concept 
inhaken op dat begrip: het ‘mens’ zijn. Patiënten zijn niet anders dan dat wij zijn; zij 
hebben ook interesses en willen deze delen. Het gebruik van Facebook is voor de 
patiënten geen optie, omdat zij het moeilijk vinden dat andere mensen hun niet 
begrijpen. Door een soort social media te creëren voor ex-BDD patiënten, kun je een 
applicatie ontwikkelen die leuk is voor de doelgroep.  

Motivatie 
David van der Loo, oprichter van Appspecialisten, doet vaker onderzoek naar 
verschillende onderwerpen binnen ons werkveld. Zo heeft David ook onderzoek gedaan 
naar de motivatie van gebruikers. Waarom gebruiken mensen een applicatie? Hij gaf hier 
antwoord op. Twee van de vier redenen hebben wij kunnen gebruiken binnen ons 
concept, namelijk het principe ‘invloed van sociale omgeving’ en ‘nut’. Met sociale 
omgeving worden persoonlijke contact en massa media bedoeld. Je kunt mensen 
motiveren door hen persoonlijk te benaderen buiten een app store om. Aanbevelingen 
van persoonlijke contacten, of in ons geval het AMC, zorgen voor een vertrouwen om een 
app te downloaden. Tevens zorgt een app binnen een sociale omgeving  voor een 
positieve werking op de onzekere doelgroep; door de sociale applicatie krijgen ze het 
gevoel dat ze erbij horen. Het tweede principe om motivatie te creëren is nut. Vertel aan 
de doelgroep concreet waarom ze de applicatie moeten gebruiken. Geef aan wat de 
voordelen zijn van het gebruiken van de applicatie en kijk naar de problemen die de 
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doelgroep heeft. Vertel hoe jouw applicatie hun probleem oplost. Hierdoor zullen 
gebruikers eerder gemotiveerd zijn om jouw applicatie te gebruiken.  6

Verleidingstechnieken 
Als laatste hebben wij onderzoek gedaan naar de verleidingstechnieken van Cialdini. 
Robert Cialdini heeft in zijn boek Influence zes verleidingstechnieken onderzocht en 
uitgelegd. Deze verleidingstechnieken zorgen ervoor dat je mensen kan overhalen om 
actie te ondernemen. Een aantal van deze verleidingstechnieken kunnen wij gebruiken in 
onze applicatie. Wij willen in dit concept gebruik gaan maken van de principes sympathie, 
sociale bewijskracht en wederkerigheid.  7

Allereerst sympathie. Sympathie is volgens Cialdini het 
mechanisme waardoor je positief staat tegenover mensen die 
op je lijken, aantrekkelijk zijn of jou complimenten geven.  
Mensen vinden het fijn om een gelijkenis te hebben wanneer 
ze in contact staan met een ander. Dit kan een interesse zijn 
of een hobby, maar in ons geval is dat BDD. Door contact te 
leggen met andere ex-BDD patiënten, hebben de patiënten 
iets gemeen en kunnen ze daarover communiceren. Tevens 
voelen ze door een gelijkenis  een gevoel van saamhorigheid 
en begrip. Eerder kwam naar voren dat de doelgroep begrip 
mist en dat ze graag ‘normaal’ willen zijn. Het principe 
sympathie zal er voor zorgen dat dit gevoel beantwoord wordt 
met begrip en saamhorigheid.  Het complimenteren, wat ook 8

naar voren komt bij sympathie, komt tevens terug in de 
applicatie. Doormiddel van push notificaties geven wij aan 
gebruikers de taak om een compliment te sturen naar andere 
patiënten. Op deze manier willen wij de interactie en de 
motivatie stimuleren.  

Ten tweede sociale bewijskracht. Wanneer mensen zien dat een ander persoon iets doet, 
hebben wij vaak de neiging de ander na te doen. We willen graag hetzelfde doen, 
‘normaal’ zijn. Wanneer we zien dat een restaurant altijd druk is, zullen wij ook het 
restaurant willen uitproberen, omdat wij er van uit gaan dat het dan wel goed zal zijn. We 

 Van der Loo, D. (2014). 4 redenen waarom mensen jouw app downloaden. Geraadpleegd op 1 6

oktober, van https://www.appspecialisten.nl/kennisbank/app-downloaden

 van Erkel, A. (2009). De 6 Geheimen Van Verleiding. http:// www.schrijvenvoorinternet.nl/7

2009/01/26/de-6-geheimen-van-verleiding/

Schenker, M. (2013). How To Use Cialdini’s 6 Principles of Persiasion to Boost Conversions. 8

http://conversionxl.com/how-to-use-cialdinis-6-principles-of-persuasion- to-boost-conversions/ 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zijn nog erger beïnvloedbaar door dit principe wanneer we onzeker zijn over onszelf of 
wanneer het gaat om andere mensen die op ons lijken. Bij ons concept is dit van 
toepassing; de gebruikers zijn onzeker en hetzelfde als alle andere gebruikers. Door 
ervoor te zorgen dat het AMC de ex-BDD patiënten attent maakt van onze applicatie en 
verteld dat andere ex-BDD patiënten met succes deze applicatie gebruiken, zullen nieuwe 
ex-BDD patiënten gemotiveerd zijn en de applicatie ook willen gebruiken.   9

Het laatste principe is wederkerigheid. Wanneer je iets geeft aan iemand, wil de ander je 
graag iets terug geven. Mensen hebben een natuurlijke drang om ontvangsten terug te 
willen geven aan anderen. Denk aan wanneer je in een restaurant zit. Op het einde geeft 
de ober jou een pepermuntje, als tegengift geef jij hem fooi. Om de interactie binnen 
onze applicatie te stimuleren, vragen wij gebruikers elkaar complimenten te geven. Dit zal 
beginnen met een push notificatie, maar uiteindelijk zal deze interactie natuurlijk verder 
verlopen. Wanneer iemand een compliment ontvangt, zal diegene een compliment terug 
willen geven. Door te beginnen met een push notificatie creëren we een verder 
dominoeffect dat meer invloed en interactie zal veroorzaken.  10

InfluenceAtWork. (2009). Science of Persuasion. https://www.youtube.com/watch? 9

v=cFdCzN7RYbw 

 Schenker, M. (2013). How To Use Cialdini’s 6 Principles of Persiasion to Boost Conversions. 10 10

http://conversionxl.com/how-to-use-cialdinis-6-principles-of-persuasion- to-boost-conversions/ 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De context waarin de gebruiker de app zal gebruiken 
De ex-BDD patiënt zal de applicatie gaan gebruiken na zijn therapie. De patiënt zal weer 
terugkomen in de normale situatie en dagelijkse bezigheden gaan vervolgen. De patiënt 
zal door de applicatie meldingen en de vraag krijgen of hij/zij een foto wil plaatsen in de 
applicatie. Wanner de persoon een foto heeft geplaatst, kan de persoon complimenten of 
reactie’s ontvangen van andere  patiënten die bij hem of haar in de ‘groep’ zitten. De 
patiënt zal foto’s plaatsen van dagelijkse bezigheden of speciale mijlpalen tijdens het 
natraject. Wanneer een andere patiënt een foto heeft geplaatst, zal hij of zij af en toe een 
melding kunnen ontvangen waarin gemeld wordt dat een andere gebruiker een foto 
heeft geplaatst. Op die manier wordt de gebruiker weer verleid om terug te komen in de 
applicatie en actief te zijn. Concluderend kunnen we zeggen dat de patiënt in twee 
soorten contexten gebruik maakt van de applicatie; namelijk wanneer hij of zij een foto wil 
plaatsen en wanneer een ander een foto heeft geplaatst en hij of zij kan/wil reageren.  
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Testcontext
Nadat we ons eerste onderzoek hadden afgerond en een concept hadden ontworpen, 
wilden we het concept testen. We kregen de mogelijkheid om ons concept voor te 
leggen aan 2 doktoren van het AMC en een ex-BDD patiënte. We zouden ons concept, 
onderzoek en eerste schetsen presenteren en aan de hand van de reacties en vragen 
konden we opmaken wat we moesten veranderen of verbeteren. De ‘testpersonen’ 
zouden in deze test nog niet echt gebruik maken van ons product, maar zich meer 
inleven in het scenario dat wij hen geven voor het concept. De eerste wireframes en 
schermen zijn opgenomen in de bijlage. 

Testopzet  
Onze presentatie bestond uit de volgende opzet: ons onderzoek, de doelgroep, het 
probleem, context, concept en een terugverwijzing naar het onderzoek. Tijdens  het 
gedeelte context vertelden wij meer over de momenten waarop de gebruiker de app kon 
gebruiken. De presentatie duurde 5 minuten, waarna we 10 minuten kregen om vragen 
te beantwoorden en zoveel mogelijk input te krijgen van de ‘testpersonen’. 

Testresultaten 
De reactie’s van de ‘testpersonen’ waren over het algemeen erg positief. Ze waren onder 
de indruk van het concept en bevestigden ons onderzoek. We kregen een aantal 
aanbevelingen en kritische puntjes mee waar we ons concept mee konden versterken. Dit 
waren de resultaten:  

Hoe voeg je signalen/risico’s toe: Binnen het concept willen we patiënten foto’s laten 
toevoegen. Tijdens het toevoegen van een foto, kan de patiënt zijn of haar risico’s en 
signalen invullen. Deze risico’s en signalen zijn gebaseerd op de gevoelens die de patiënt 
op het moment van de foto had. De vraag van de ‘testpersonen’ was wanneer ze deze 
signalen en risico’s konden toevoegen. Dit konden we verder uitwerken. 

Terugbladeren: Binnen de applicatie posten de gebruikers foto’s. Deze foto’s verschijnen 
in de timeline op de homepagina. Kan de gebruiker ook een makkelijke manier krijgen om 
zijn of haar eigen foto’s snel en overzichtelijk terug te vinden? Op deze manier zou de 
gebruiker een algemeen beeld krijgen over hoe het de laatste periode met hem of haar 
gaat. Dit was een ‘need’ van de gebruiker en zouden we toe kunnen voegen in ons 
concept. 
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Terugkoppeling: Hoe krijgt de patiënt een terugkoppeling wanneer het minder goed met 
hem of haar gaat? Hier hebben we tijdens de presentatie al antwoord op gegeven. De 
patiënt zal maandelijks de Y-BOCS invullen en krijgt achteraf een uitslag met tips en een 
doorverwijzing naar zijn of haar persoonlijke stappenplan. Binnen de applicatie zelf krijgt 
de persoon terugkoppeling door de reacties van andere patiënten aan de hand van 
complimenten of tips. Op deze vragen konden wij al snel antwoord geven. Dit hadden we 
al een keer benoemd tijdens onze presentatie, maar de testpersoon in kwestie had dat 
niet geheel meegekregen. 

Toevoegen van buddy: Hoe kan een patiënt een buddy toevoegen? Dit was een 
discussiepunt waarin wij zelf nog geen knoop hadden doorgehakt. Wilden we patiënten 
met onbekende patiënten contact laten leggen? Wilden we in een groep werken of 
zouden we tweetallen creëren? Uit het antwoord van de ‘testpersonen’ haalden we dat 
we het beste verder konden werken met het groepensysteem, omdat zij daar ook al mee 
werkte tijdens de therapie. Er was een voorkeur te horen wat betreft het toevoegen van 
bekende patiënten. Het toevoegen van een buddy werken we in het volgende prototype 
uit. Onze keuze is door de reacties van de ‘testpersonen’ wel duidelijk geworden.  

Status: Hoe kan in één oogopslag de status van iemand duidelijk worden? Kun je aan de 
hand van een toevoeging aan de foto meteen laten zien hoe iemand zich voelt? Een van 
de personen sprak over het toevoegen van een kleur waar men meteen aan zou zien hoe 
de persoon zich zou voelen. Dit idee kunnen we meenemen in ons concept. 

Stimuleren: Hoe ga je de patiënt stimuleren om foto’s te blijven maken? Dit hebben we in 
de presentatie al laten zien aan de hand van de contextuele scenario’s. We spelen hierop 
in doormiddel van push notificaties. Daarbij hebben we binnen de applicatie gekozen 
voor een persuasive techniek, namelijk sociale druk. Doordat de applicatie draait om de 
interactie tussen verschillende patiënten, is er een bepaalde sociale druk. Hierdoor 
voelen de gebruikers zich eerder verplicht om gebruik te maken van een applicatie en 
anderen te helpen. 

Positieve bias: Een van de testpersonen begon over het laatste onderwerp. Willen 
patiënten eigenlijk wel negatieve berichten plaatsen? Zullen patiënten niet alles er aan 
doen om voor de buitenwereld positief te lijken? Dit was een goede opmerking van de 
testpersoon, wat eigenlijk kon gelden voor alle concepten die waren gepresenteerd. 
Tijdens de volgende fase willen we hieraan werken, zodat we tijdens het testen met 
patiënten deze vraag kunnen voorleggen. 
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De resultaten die we tijdens het testen hadden verkregen, moesten we zoveel 
mogelijk verwerken in ons nieuwe concept en ontwerp. Om deze aanbevelingen en 
kritische punten zo goed mogelijk te gebruiken, hebben we elk resultaat apart 
behandeld in onze keuzes.  

Hoe voeg je signalen en risico’s toe?  
In de presentatie lieten wij al eerder zien dat we aan de hand 
van een onboarding de gebruiker zijn gegevens wilden laten 
invullen. We hebben de keuze gemaakt om de signalen en 
risico’s ook in de onboarding terug te laten komen. In het boek 
Seductive Interaction Design wordt de principe ‘recognition 
over recall’ benoemd. Door de gebruiker een lijst te geven met 
de mogelijke antwoorden, zal hij of zij de vraag makkelijker 
kunnen beantwoorden en invullen. De gebruiker herkend 
namelijk elementen uit het lijstje en kan deze aan vinken. Er 
zullen meer uitkomsten zijn, omdat men eenmaal beter is in 
het herkennen van elementen dan in het opnoemen van 
elementen uit het hoofd. De interactie is daarbij makkelijker en 
het kost minder moeite om elementen aan te klikken dan na te 
denken over deze elementen en ze in te typen.  11

Terugbladeren  
De patiënt zal foto’s 
posten in de applicatie. Deze foto’s verschijnen in de 
timeline op de homepagina. Om een goed beeld te 
krijgen van zijn risico’s en signalen van de afgelopen 
periode, is het makkelijk voor de patiënt om terug te 
kunnen bladeren in zijn of haar persoonlijke 
fotodagboek. We hebben de keuze gemaakt om dit 
gehele principe terug te laten komen in de applicatie. 
De patiënt kan in ‘Mijn fotodagboek’ al de geplaatste 
foto’s terugvinden en krijgt op deze manier een goed 
overzicht van zijn of haar afgelopen periode.  

 Anderson, P., S. (2011). Seductive Interaction Design. Berkely, United States, New Riders11
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Toevoegen van een buddy 
Tijdens de eerste presentatie hadden wij nog twijfels  
over het toevoegen van een buddy. We wisten niet 
zeker of we patiënten bekenden wilden laten toevoegen 
en of we wilden werken in tweetallen of groepen. Na de  
presentatie hebben wij aan de hand van de resultaten  
gekozen voor het maken van groepen en geen 
tweetallen.Daarbij gaf een van de testpersonen aan dat 
contact met bekende patiënten waarschijnlijk zal zorgen 
voor eerlijkheid en een betere interactie. Patiënten die 
elkaar al kennen geven namelijk om elkaar en zullen 
zich eerder betrokken voelen.  
Patiënten kunnen elkaar niet zo maar toevoegen; er 
moet eerst bevestiging worden gegeven door de andere 
patiënt.  

Status  
Een van de testpersonen gaf aan dat het belangrijk 
was dat de patiënt in een oogopslag zijn of haar 
gevoel terug kon zien bij de applicatie. Er moest een 
soort van visuele manier bedacht worden, waarop de 
patiënt zijn gevoel in kon stellen en later terug kon 
zien. De testpersoon had het over een filter die je 
over de foto heen kon plaatsen, maar tijdens het 
ontwerpen van de schermen zagen wij dat dat veel 
foto’s zou verpesten of onduidelijk maken. We 
hebben voor een subtiele oplossing gekozen die wel 
de kleur weergeeft en duidelijk is, maar kleiner is qua 
omvang. Een label zal de kleur weergeven van het 
gevoel van de patiënt. Zijn gevoel kan de patiënt 
aangeven tijdens het uploaded van een foto. De 
patiënt kan in een slider aangeven hoe hij of zij zich 
voelt. Bij de kleur staat een korte tekstuele 
omschrijving van het gevoel dat de kleur uitdraagt.  
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Tijdens de eerste presentatie hadden wij wireframes gemaakt om een eerste beeld van 
het concept te creëren. Voor de volgende test wilden we een digitaal prototype creëren 
die de sfeer van My Health Diary moest uitstralen. We hebben er daarom voor gekozen 
om aan de hand van een stijlgids onze applicatie te ontwerpen. Tijdens de eerste briefing 
van het AMC hebben wij meteen gevraagd of wij de huisstijl van het AMC moesten 
doorvoeren, of dat wij een eigen huisstijl mochten creëren. Het tweede was het geval. We 
kregen de vrijheid om zelf te bepalen wat wij uit wilden stralen met de applicatie. Door 
privacy redenen hebben wij gekozen om een nieuwe huisstijl te creëren. We wilden dat de 
gebruikers de applicatie in elke context kunnen gebruiken. Zij moeten niet het gevoel 
hebben dat anderen door het zien van de applicatie een ander beeld van hun krijgen. De 
applicatie moest er neutraal uit zien en niet medisch gerelateerd zijn. Bij de MBT app van 
GGZ Breburg is dit zelfde principe uitgevoerd. We hebben met een BDD-patiënt gepraat 12

over de interesses van BDD-patiënten. De patiënt gaf aan positief ingesteld te zijn en als 
app een vrolijke en hippe applicatie voor zich te zien. De applicatie moest positiviteit 
uitstralen en dit hebben we verwerkt in de stijlgids. We hebben onderzoek gedaan naar 
verschillende kleurpaletten en stijlen. Onze uiteindelijke keuze is te zien in de stijlgids. Het 
verdere onderzoek staat beschreven in de bijlage. 

GGz Breburg (2015). MBT-app draagt bij aan bewustwording en controle van emotie client. 12

Geraadpleegd op 7 september, 2015 van https://www.ggzbreburg.nl/nl-NL/Nieuws/2015/MBT-
app-draagt-bij-aan-bewustwording-en-controle-van-emotie-client.aspx
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Profielfoto 
Uit onze doelgroepanalyse is gebleken dat ex-BDD 
patiënten het lastig vinden om foto’s te maken van 
zichzelf. Toch heeft het plaatsen van foto’s 
meerwaarde in deze applicatie; 1) de patiënt is door 
de foto herkenbaar voor andere patiënten die hem 
of haar willen toevoegen en 2) het is voor de patiënt 
opnieuw een leermoment waar gebruik van kan 
worden gemaakt. Tijdens de therapie moet de 
patiënt ook leren om foto’s van zichzelf te maken en 
te tonen. Om de patiënt te beïnvloeden in zijn of 
haar keuze, hebben we ervoor gekozen om de knop 
“Overslaan” kleiner en onopvallend te maken. De 
knop is aanwezig wanneer je hem zoekt, maar is niet 
de makkelijkste optie. In het boek Seductive 

Interaction Design wordt dit principe onderbouwd 13

en beschreven. Het is een bekende techniek die 
vaker wordt gebruikt in 
“persuasive design”. 

Oranje knop  
In de gehele applicatie maken we gebruik van een  
grote oranje knop die onderaan het scherm aanwezig is.  
We hebben ervoor gekozen om deze knop in de gehele 
applicatie terug te laten komen en hiermee consistentie te 
creëren. Gebruikers raken snel gewend aan een bepaalde 
manier van navigeren of het gebruik maken van bepaalde 
buttons. Door telkens dezelfde button te gebruiken voor 
een gelijke actie wordt de experience van een gebruiker 
beter en vriendelijker.  Tevens heb ik bij de vragenlijst 14

gebruik gemaakt van het principe sequencing. In plaats van 
alle vragen achter elkaar te stellen, heb ik het opgedeeld in 3 
groepen. Per onderwerp krijgt de gebruiker een korte uitleg 
over de vragen die hij of zij zal moeten beantwoorden.  

 Anderson, P., S. (2011). Seductive Interaction Design. Berkely, United States, New Riders13

 usability.gov (2015). User Interface Design Basics. Geraadpleegd op 1 oktober, 2015 van http://14

www.usability.gov/what-and-why/user-interface-design.html
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Y-BOCS  
Allereerst hebben wij in overleg met Hein Beivoet de Y-BOCS 
herschreven naar een nieuwe tone of voice die geschikt was 
voor de patiënten. We waren alledrie van mening dat de tone 
of voice niet aansloot bij de patiënten, dat de vragen te lang 
waren en dat de vraagstelling de onzekerheid van de patiënt 
negatief bevestigde. De volledige versie is in de bijlage te 
lezen. De tweede keuze die wij hebben gemaakt, heeft te 
maken met de progressie bar. Dr. Brad Myers heeft 
onderzoek gedaan naar het nut van de progressie bar. 
Gebruikers zullen eerder een vragenlijst/takenlijst volbrengen 
als zij 1) zien wat hun doel is en 2) deze kunnen volbrengen. 
Hierdoor krijgt een gebruiker een positieve gebruikservaring. 
Bekende websites en applicaties maken hier al gebruik van. 
Je kunt hierbij denken aan LinkedIn en Dropbox. Door aan te 
geven wat de gebruiker al heeft behaald en verder moet 

behalen, zal de gebruiker minder snel stoppen of afhaken. Mensen willen hun behaalde 
progressie niet snel opgeven.  15

Y-BOCS Resultaten 
Om de testuitslagen aan de patiënten te tonen, 
moesten we een resultatenpagina ontwerpen. Dit was  
best lastig omdat het AMC aan ons gevraagd had om  
dit visueel uit te werken. Door een gesprek met  
verpleegkunde studenten kwamen we er achter 
dat het visueel weergeven van een resultaat heel  
negatief kan werken bij een patiënt. Juist wanneer 
patiënten erg onzeker zijn, moeten we ervoor zorgen 
dat zij op een menselijke manier te horen/lezen krijgen 
of het goed of niet gaat met hen. Wij adviseren het  
AMC dan ook om de resultaten niet al te visueel te 
verwerken in de applicatie, dit kan namelijk zorgen 
voor een extra negatief gevoel bij de patiënten. 

 Engber, D. (2014). Who made that progress bar?  Geraadpleegd op 10 oktober, 2015 van http://15

www.nytimes.com/2014/03/09/magazine/who-made-that-progress-bar.html?_r=0
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Menu 
We moesten al vroeg een keuze maken in hoe wij de  
gebruiker wilden laten navigeren door de applicatie.  
We hebben uiteindelijk een keuze gemaakt voor een 
hamburger menu. We hebben hiervoor gekozen omdat een 
tabblad menu te groots zou worden, omdat we erg veel 
opties aan willen bieden in onze applicatie. We zouden 
eventueel verschillende opties samen kunnen voegen, maar 
we wilden voor de patiënt een heldere applicatie opleveren 
die niet te moeilijk was in gebruik. Op deze manier zijn alle 
mogelijke opties overzichtelijk weergeven en makkelijk in 
gebruik. 

Timeline 
Voor het weergeven van de foto’s hebben we besloten om 
een timeline weergave te laten zien op de homepagina. We 
hebben gekeken naar bekende social media platformen 
zoals Facebook en Instagram. We wilden de foto groter 
weergeven, omdat binnen de applicatie het om de foto’s 
draait. De foto’s worden op chronologische wijze in een lijst 
getoond. De nieuwe foto komt bovenaan de lijst te staan.  
De timeline weergave zal veel gebruikers bekend voorkomen, 
omdat het in veel applicaties al gebruikt wordt. Door de 
grote weergave van de foto, komt deze ook beter uit.  
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Testcontext 
Om er achter te kunnen komen of onze applicatie te gebruiken is door ex-BDD 
patiënten, willen wij fieldresearch gaan doen. Wij willen de app gaan testen en 
voorleggen aan verschillende patiënten, zowel man als vrouw. Deze patiënten willen 
we ons prototype laten testen en uitleggen wat onze applicatie precies inhoudt in zijn 
werking. Daarbij willen we observeren hoe ze momenteel omgaan met de applicatie, 
is ons huidige prototype nu al makkelijk in gebruik of zijn er meteen al 
onduidelijkheden in de manier van verwoorden?  
We willen onderzoeken wat hun reactie is op ons concept. Schrikt het hun af of zijn ze 
meteen positief? We stellen een aantal vragen gericht op het gebruik van de 
applicatie, hoe ze momenteel problemen oplossen en of deze applicatie voor hun een 
uitkomst zou bieden. Tijdens het testen zullen we met 6 BDD-patiënten in gesprek 
gaan. We zullen ons prototype testen op het gebied van concept, usability en look and 
feel.  

Testopzet  
Onze test bestond uit een prototype in invision, een korte vragenlijst en een uitleg van 
onze applicatie. We begonnen met een uitleg van ons concept en wat de insteek was van 
de applicatie. We vertelden de basis van de applicatie en vroegen de patiënten om hun 
eerste indruk. Daarna bekeken we samen met de patiënt het prototype en lieten we hen 
spelen met de applicatie. Tijdens het spelen met de applicatie vroegen we hen enkele 
vragen over acties die zij op dat moment uitvoerden.  

Testresultaten 
Het testen met de patiënten was nog best lastig. De BDD-patiënten waren erg 
zenuwachtig, waardoor het soms moeilijk inschatten was wat je kon vragen en wat niet. 
We hebben geprobeerd zoveel mogelijk door te vragen, maar soms vond een patiënt het 
te lastig om ergens op in te gaan of om überhaupt te blijven testen. Over het algemeen 
waren de reactie’s van de patiënten heel positief. Ze vonden het een ontzettend leuk idee 
en gaven allemaal aan dat ze gebruik zouden willen maken van de applicatie. We kregen 
veel input voor eventuele toevoegingen of ideeën. Het opvallendst was voor ons het feit 
dat jongens aangaven dat ze blij waren met ons concept. Ze vertelden ons dat ze ons 
concept erg fijn vonden, omdat dit ook geschikt was voor mannen. De mannen wilden 
namelijk over het algemeen stoerder overkomen dan dat ze werkelijk waren. Dat was een 
deel van hun onzekerheid. De applicatie was voor hen toegankelijk genoeg. De ruwe data 
en volledige antwoorden zijn in de bijlage te lezen, hieronder staan de belangrijkste 
actiepunten.  
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Hoeveel risico’s en signalen?  
Een van de onderwerpen waar wij zelf over twijfelden tijdens het ontwerpen, waren de 
risico’s en signalen. We wilden een minimum aantal instellen voor het kiezen van risico’s 
en signalen. Tijdens het testen kwamen we erachter dat het instellen van een minimum 
aantal geen slimme actie is. De patiënten weten zelf wat hun risico’s en signalen zijn en 
zijn eerlijk genoeg om deze volledig in te vullen. Het enige punt is dat sommige patiënten 
5 risico’s hebben en anderen 2, hier is geen touw aan te knopen. Daarom gaven de 
patiënten aan dat een minimum aantal niet nodig is; ze leren in de therapie aan te geven 
wat hun onzekerheden zijn en kunnen deze accepteren en invullen. 

Kiezen tussen de gegeven mogelijkheden makkelijk: 
In ons prototype hadden we gebruik gemaakt van “recognition over recall” om de 
gebruiker makkelijker zijn signalen en risico’s te laten invullen. Tijdens het testen kregen 
we hier positieve reactie’s op: het was makkelijker voor de gebruiker om herkenbare 
elementen uit te kiezen, dan om dit zelf te moeten intypen. Patiënten gaven aan dat zij 
door de mogelijkheid om de elementen aan te klikken veel vollediger zouden zijn in het 
aangeven van risico’s en signalen. Het contant intoetsen van woorden zou te veel moeite 
zijn voor hen.  

Contact met bekenden: 
Een cruciaal puntje binnen onze test was het vragen of de patiënt contact wilde leggen 
met bekende patiënten of onbekende patiënten. De testpersonen gaven aan dat zij het 
liefst contact willen leggen met bekende patiënten. Dit omdat zij tijdens de therapie 
aangeleerd krijgen om eerlijk te zijn over hun moeilijkheden. Door met bekenden in een 
groep te zitten, zullen zij eerder hun moeilijke momenten durven toe te geven. Ze zijn 
vertrouwd met hun therapiegenoten en durven elkaar eerlijk hun fouten te laten zien. 
Met onbekende patiënten moeten ze deze band opnieuw opbouwen en dit kan ervoor 
zorgen dat zij geen interactie onderling zullen krijgen.  

Minder negativiteit op de homepagina 
Een opvallende uitkomst was dat patiënten aangaven dat zij minder negativiteit op hun 
homepagina wilden zien. De negativiteit zou kunnen zorgen voor beïnvloeding wanneer 
zij hun eigen foto zouden uploaden. De signalen en risico’s zouden pas zichtbaar moeten 
worden wanneer een patiënt op de foto van een ander drukt en naar een soort van 
gedetailleerde pagina komt. De patiënten gaven aan dat de homepagina anders een bron 
aan negativiteit zou kunnen worden. De patiënt moet zelf de mogelijkheid hebben om te 
kiezen of hij of zij van bepaalde mensen dit wel wil zien of niet. Dit was een opmerkelijke 
uitkomst die we zeker gaan meenemen in ons herontwerp. 
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Oude Y-BOCS onduidelijk 
We waren al bezig met het herschrijven van de Y-BOCS, maar tijdens onze test lieten de 
patiënten weer blijken dat ze onbekend waren met de huidige versie of de huidige versie 
niet fijn vonden qua formulering om zelf in te kunnen vullen. We hebben onze nieuwe 
versie getoond aan verschillende patiënten en hier reageerden zij aanzienlijk beter op.  

Kiezen of men een foto deelt of niet 
Een van de patiënten die relatief kort in therapie zat, werd nogal zenuwachtig van het feit 
dat wij hem verplichtten om foto’s te delen met anderen. In tegenstelling tot zijn reactie, 
hadden patiënten die verder waren in hun therapie geen probleem met het delen van 
alle foto’s. Er was een duidelijk verschil tussen de nieuwere en oudere patiënten. 
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De resultaten die we tijdens het testen hadden verkregen, wilden we zoveel mogelijk 
verwerken in ons nieuwe ontwerp. Om deze aanbevelingen en kritische punten zo 
goed mogelijk te gebruiken, hebben we elk resultaat apart behandeld in onze keuzes. 

Risico’s en Signalen  
De patiënten gaven aan dat zij zonder minimum aan signalen 
of risico’s, eerlijk hun risico’s en signalen zouden aangeven. In 
ons herontwerp zijn wij van hun eerlijkheid uitgegaan en 
hebben we enkel een minimum aan 1 risico en 1 signaal 
gesteld. De patiënt moet iets hebben gekozen voordat de 
patiënt verder kan gaan met de onboarding en de applicatie. 
Dit om ervoor te zorgen dat de patiënt niet zonder na te 
denken door de applicatie heen gaat. 

 

Minder negativiteit op de homepagina  
De patiënten gaven aan dat de risico’s en signalen die op de 
homepagina waren weergegeven, te veel negatieve invloed 
hadden. We vonden het erg fijn dat we achter deze uitkomst 
waren gekomen en hebben hier meteen werk van gemaakt. 
In plaats van het meteen weergeven van de risico’s en 
signalen, hebben we deze naar de achtergrond verplaatst. 
Wanneer je op de foto drukt kom je op een volgende pagina 
waar deze wél weergeven staan. Op deze manier kan een 
patiënt zelf kiezen of hij/zij een blik werpt op de risico’s van 
een persoon, of dat de patiënt niet verder kijkt en naar een 
andere foto gaat.  

�24

Keuzes na de test



Kiezen voor het delen van een foto  
Van te voren hadden wij verwacht dat we deze opmerking zouden krijgen. We hebben 
bewust gekozen om deze mogelijkheid niet te geven aan patiënten. Deze mogelijkheid 
geeft hen alleen maar meer de kans om voor de makkelijke weg te kiezen, terwijl het 
plaatsen van een foto en het delen van je moeilijkheden juist een leermoment is binnen 
de applicatie. Samen met Marije, onze coach, hebben we deze uitkomst nogmaals 
besproken. De applicatie moet ook niet in het geheel ‘makkelijk’ zijn, er moet ook een 
beetje weerstand zijn die ervoor gaat zorgen dat patiënten steeds meer risico’s aan 
durven gaan en dit soort dingen niet meer uit de weg gaan. Daarbij zou het niet delen 
van een foto of van de risico’s en signalen de app niet meer een speciale app voor BDD-
patiënten maken, maar weer een gewone social media app. We willen met deze app geen 
nieuwe Instagram creëren, maar een app die helpt bij het bewust maken van BDD-
patiënten.  
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Testcontext
Na de vorige testfase hebben we nog veel aanpassingen gedaan aan het uiterlijk van 
onze applicatie. We hebben onze stijl nu volledig verwerkt in al onze schermen, 
waardoor het een consistent geheel is. We hebben niet meer de mogelijkheid 
gekregen om nogmaals een test te doen in het AMC en hebben daarom gekozen om 
de usability te laten testen door gewone mensen. We hebben ervoor gekozen om de 
applicatie niet te laten testen door CMD studenten, omdat zij bepaalde interactie’s 
snappen en zij hiervoor leren. We hebben mensen in onze omgeving gevraagd om de 
applicatie te testen die nog niet bekend waren met ons project voor het AMC. De 
mensen in onze omgeving vallen binnen de leeftijdscategorie van de doelgroep. 
Deze laatste test hebben we gedaan om nog eenmaal onze usability te testen. Uit de 
vorige testen is gebleken dat het concept, look and feel en usability goed werkten. 
Omdat we nog enkele aanpassingen hebben gedaan in ons visuele interface design, 
hebben we er toch voor gekozen de usability nogmaals te testen.  

Testopzet  
Onze test bestond uit het doorlopen van ons prototype. We hadden een testscenario 
opgesteld die de testpersonen moesten uitvoeren. Tijdens die scenario’s bootsten wij een 
aantal contexten na, waardoor de gebruikers actie’s moesten uitvoeren die normaal de 
patiënten zouden uitvoeren. Voordat we met het testen begonnen hebben we de 
gebruikers een korte introductie gegeven en uitgelegd wat BDD was. Tevens hebben we 
verteld waarom we deze opdracht moesten doen.  

Testresultaten  
We vonden het allebei jammer dat we ons prototype niet meer onder echte patiënten 
konden testen, maar dit was een goede oplossing. We hebben goed kunnen zien op 
welke momenten bepaalde interacties nog stroef liepen. Over het algemeen hadden we 
door de vorige test de grootste moeilijkheden al kunnen veranderen en ging het nu nog 
om hele kleine aanpassingen. Door deze laatste test is de applicatie nu gereed voor het 
presenteren aan het AMC.  

Aanpassen risico’s en signalen 
Waar de echte patiënten zich nog geen zorgen over maakten, begonnen de nieuwe 
testers over het feit of zij hun signalen en risico’s later aan konden passen. Opvallend was 
dat door het scenario, zij zich goed konden inleven in het personage. We hadden een 
uitgebreide uitleg gegeven over BDD en hierdoor wisten de testpersonen ons op extra 
punten te wijzen, waaronder deze. We gaan de optie om later de risico’s en signalen aan 
te passen zeker toevoegen. 
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Reageren op een aparte pagina  
De testpersonen gaven aan dat ze via een aparte pagina op foto’s willen reageren.  
Ze vinden het fijner om omgeleid te worden naar een nieuwe pagina dan een pop-over te 
krijgen over de gehele homepagina. Door een pop-over over de homepagina te plaatsen, 
wordt volgens de testpersonen de pagina onoverzichtelijk. Door de drukke achtergrond 
wordt het moeilijk om een focus te leggen op het invulvlak. Ondanks dat we gebruik 
maakten van een donkere laag over de achtergrond, bleef voor de gebruiker dit te druk. 

Foto wijzigen 
Zoals eerder werd aangegeven, waren de testpersonen erg kritisch. Bij het testen 
begonnen de testpersonen over het feit dat zij de mogelijkheid wilden hebben om hun 
profielfoto aan te passen. Wanneer een BDD-patiënt de keuze heeft gemaakt om geen 
foto te uploaden, moet hij of zij nog wel de kans krijgen om deze later te uploaden.  
We gaan dit zeker toevoegen in onze applicatie. 
  
Nieuwe keuze risico’s en signalen hetzelfde 
Na de eerste test hebben we aan de nieuwe testers een mogelijkheid geboden om de 
risico’s en signalen te veranderen. Uit deze tests kregen we te horen dat de pagina’s voor 
het aanpassen van de risico’s en signalen consistent moesten zijn aan de pagina’s in de 
onboarding. Door de oranje knop te veranderen in ‘Opslaan’ in plaats van ‘Laten we 
verder gaan’ , zou het verschil in de pagina’s duidelijk moeten zijn volgens de 
testpersonen. In de volgende testen bleek inderdaad dat dit een betere werking had en 
het volledig duidelijk was dat dit verschillende schermen waren. 

Namen van plaasters foto’s duidelijk in beeld 
De testpersonen gaven als laatste aan dat zij op elke pagina wat foto’s betreft graag de 
naam van de plaatser duidelijk in beeld willen zien. Op enkele pagina’s waren de namen 
niet zichtbaar en dit stoorde de testpersonen. Zij raakten daardoor het overzicht kwijt en 
wisten niet welke foto of reactie van wie was.  
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Aanpassen risico’s en signalen 
Om consistentie te creëren in de applicatie, hebben we 
ervoor gekozen om het scherm waarbij je signalen en risico’s 
aan kan passen qua vormgeving en inhoud hetzelfde te 
houden als de eerdere schermen.  We hebben de keuze 16

hiervoor gemaakt omdat onze bron bevestigde dat dit de 
user experience zou verbeteren en onze testresultaten deze 
bevestiging ook weergaven. 

 

Reageren op een aparte pagina  
De testpersonen gaven aan dat ze via een aparte pagina op 
foto’s willen reageren. Om meer overzicht te creëren voor de 
gebruikers, hebben wij ervoor gekozen om deze aanpassing 
toe te passen in onze applicatie. In latere testfases kregen we 
bevestiging dat deze vorm van interactie fijner in gebruik 
was. Uiteindelijk hebben we ervoor gekozen dit toe te 
passen. 

 

  Anderson, P., S. (2011). Seductive Interaction Design. Berkely, United States, New Riders16
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Foto wijzigen 
In de nieuwe versie van de applicatie hebben wij de 
gebruikers een mogelijkheid gegeven om hun profielfoto, 
signalen en risico’s aan te passen. We hebben een nieuwe 
pagina ontworpen waar de gebruiker belangrijke informatie 
voor de applicatie in kan aanpassen. We hebben ervoor 
gekozen om de gebruiker geen veranderingen te laten 
maken in de dagen van de Y-BOCS. De dag die de gebruiker 
gekozen heeft komt enkel maandelijks terug en daarbij is het 
zeer zeker van belang dat de gebruiker op dezelfde dag de Y-
BOCS invult. 
  

 

Namen van plaasters foto’s duidelijk in beeld 
De laatste aanpassing die wij hebben gedaan, is het 
verduidelijken van de namen van de gebruikers. In ons 
vorige ontwerp was het soms niet geheel duidelijk wie de 
foto had geplaatst of wie had gereageerd op de foto. In 
onze nieuwe versie is de naam van de gebruiker en plaaster 
op elke pagina duidelijk aanwezig. We willen hiermee 
misverstanden en onoverzichtelijkheid voorkomen. 
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Na een aantal maanden gewerkt te hebben aan dit concept, het design en het 
prototype zijn wij beiden trots op het resultaat. We hebben ontzettend veel mogen en 
kunnen onderzoeken en hebben tot ons plezier ons concept echt kunnen testen 
onder BDD-patiënten. We zijn blij met de applicatie en beiden van mening dat dit wel 
eens een goede oplossing kan zijn voor de ex-BDD patiënten.   

Door veel iteraties te maken hebben wij ons concept gedurende de afgelopen periode 
constant aan kunnen passen. We hebben meerdere versies gemaakt die in dit document 
zijn te bezichtigen. Onze laatste versie is te bezichtigen op https://
projects.invisionapp.com/share/2M4P6JPQZ#/screens .  

 

�30

Eindresultaat
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HOOFDVRAAG 

“Op welke manier kan een mobiele applicatie ex-BDD patiënten helpen en 
ondersteunen om een terugval te voorkomen? 

Een applicatie kan een BDD patiënt helpen door hen een mogelijkheid te bieden  
om bewust te worden en blijven van zijn of haar ziekte. Deze applicatie moet de 
gebruiker voldoende motivatie bieden om gebruik te maken en blijven maken van de 
applicatie. Die motivatie verkrijgen we door gebruik te maken van de 
verleidingstechnieken van Cialdini en het principe sociale druk terug te laten komen in 
de applicatie. Door de patiënten contact te laten hebben met andere patiënten, zullen 
zij eerder geneigd zijn om de applicatie veel te gebruiken.  

Door de app nuttig te maken voor de ex-patiënt, zal hij of zij de applicatie eerder 
downloaden. Door de patiënt een mogelijkheid te bieden om in de applicatie zijn 
risico’s en signalen bij te houden, wordt de applicatie nuttig en behalen wij ons doel. 
In meerdere bronnen hebben wij verhalen gehoord van BDD-patiënten die een 
dagboek bijhouden om hun angsten bij te houden. Door het bijhouden van een 
dagboek kan de ex-patiënt reflecteren op zichzelf en bewust blijven van zijn of haar 
ziekte. 

Op dit moment zijn er nog geen voorbeelden van gelijke applicaties die wij ontworpen 
hebben. We kunnen niet afkijken bij andere applicaties, maar daardoor juist met veel 
creativiteit een nieuw en verrassend idee ontwerpen. Juist door iets nieuws te creëren 
en iets dat niet vergelijkbaar is met andere typisch medische applicaties, kunnen we 
de aandacht trekken van de patiënt. 

DEELVRAGEN 
1.   Zijn er andere eHealth applicaties die soortgelijke onderwerpen     

hebben? 
Uit onderzoek is gebleken dat er een enkele applicatie is specifiek gericht 
op Body Dysmorphic Disorder en dat is de app “Living With Body 
Dysmorphic Disorder”. Deze applicatie is meer een informatieve applicatie 
dan een applicatie waar een ex-BDD patiënt zijn terugvallen op kan 
controleren. De applicatie biedt meer info voor mensen die op zoek zijn 
naar kenmerken of specifieke onderwerpen binnen BDD. Het is te 
vergelijken met een Wikipedia pagina, maar dan in een app vorm. Qua 
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uiterlijke kenmerken straalt de app ook uit dat het voor medische 
doeleinden bestemd is.  17

Tevens is er een applicatie, gerelateerd aan persoonlijkheidsstoornissen, 
de “MBT-app” van het Centrum Persoonlijkheidsstoornissen van GGZ 
Breburg. Deze applicatie is ontwikkeld voor volwassenen die onvoldoende 
vermogen bezitten om hun emoties onder controle te houden. De app 
heeft wel dezelfde uitgangspunten al de applicatie die wij moeten 
ontwerpen, namelijk het zorgen voor bewustwording. De applicatie geeft 
de gebruiker tips en oefeningen om met de negatieve situaties om te 
kunnen gaan. Deze tips en oefeningen worden opgegeven in fases. De 
fases verschillen in heftigheid en daarop worden de oefeningen 
gebaseerd.  18

Een andere applicatie is de “In-Balanz” applicatie. Deze is gericht op 
ademtherapie en zit vol met informatie en praktische oefeningen. En bevat 
tevens een “paniek hendel” voor wanneer de ex-patient een 
ongecontroleerde (paniek)aanval voelt aankomen. Na het gebruiken van 
deze paniek hendel, krijgt de patiënt oefeningen die er voor moeten zorgen 
dat de adem weer op een normaal niveau gebracht wordt.  19

Buiten deze app’s zijn er natuurlijk nog veel meer eHealth applicaties, maar 
deze applicaties waren het meest vergelijkbaar met de app die wij willen 
ontwerpen. 

2.  Wat zet ex-BDD patiënten aan om de desbetreffende applicatie te 
gebruiken? 

De ex BDD patiënten zijn na behandeling extreem gemotiveerd om niet 
terug te vallen in hun oude patroon. Om deze reden pakken ze graag alle 
mogelijkheden en tools aan om terugval te voorkomen. Normaal zouden 
ze de YBOCS test handmatig moeten invullen en tips op moeten zoeken, 
terwijl ze in de applicatie die wij gaan ontwerpen een overzicht krijgen van 
alle tools. De applicatie zal door de ex BDD patiënten gebruikt worden 

Mark. (2012). Body Disorder (BDD) app for Android and iOS. Geraadpleegd op 7 september, 17

2015 van http://www.phonesreview.co.uk/2012/06/08/body-dysmorphic-disorder-bdd-app-for-
android-and-ios/

GGz Breburg (2015). MBT-app draagt bij aan bewustwording en controle van emotie client. 18

Geraadpleegd op 7 september, 2015 van https://www.ggzbreburg.nl/nl-NL/Nieuws/2015/MBT-app-
draagt-bij-aan-bewustwording-en-controle-van-emotie-client.aspx

 in-Balanz. (2015). In-BalanzApp. Geraadpleegd op 7 september, 2015 van http://www.in-19

balanz.nl/in-balanzapp/
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zodat ze een goed beeld krijgen van hun gezondheid binnen de ziekte. Ze 
weten door het gebruik van de applicatie of het goed gaat of dat ze 
maatregelen moeten nemen om hun gezondheid te verbeteren. Deze app 
moet er voor zorgen dat mensen na langere tijd nog steeds gemotiveerd 
zijn om hun BDD tegen te gaan. Ze moeten door de applicatie 
gemotiveerd worden om bewust te blijven van hun BDD en terugval in 
oude patronen tegen te gaan. Door het gebruik van deze applicatie 
worden de gebruikers herinnerd aan bepaalde oefeningen of opdrachten 
die zij tijdens hun na traject moeten herhalen of doen.  20

Daarbij is uit onderzoek gebleken dat er meerdere redenen zijn om in het 
algemeen een applicatie te downloaden.  

De app is nuttig 
Door concreet te vertellen wat de app doet en duidelijk aan te geven wat de 
mogelijkheden binnen de app zijn, zullen mensen de app eerder beginnen 
te gebruiken. Door de voordelen duidelijk te laten zien, zullen mensen met 
een positieve blik kijken naar de applicatie.  Laat binnen de app 
doorschemeren welke problemen de app voor de gebruiker gaat oplossen.  

Een app zorgt voor plezier 
  Buiten het creëren van een plezierig concept of spel, moet je de nadruk          
leggen op het gebruikersgemak. Creëer een overzichtelijke navigatie en    
zorg er voor dat bepaalde functies niet te veel tijd of moeite in beslag   
nemen.  

Invloed sociale omgeving 
Zorg ervoor dat de app wordt aanbevolen door contacten. In ons geval is 
het belangrijk om ervoor te zorgen dat het AMC achter ons ontwerp staat.  
Doordat zij ons ontwerp een goede oplossing vinden, kunnen zij deze 
aanbevelen aan hun patiënten waardoor zij hiermee in contact komen. 

3.   Hebben ex-BDD patiënten baat bij het behouden van contact na  
  afloop van  hun behandeling? 

Ja, in de aflevering van “Je Zal Het Maar Zijn (09-10-2012)” gaf de 
geïnterviewde aan dat zij destijds het gevoel had dat zij vaak niet begrepen 
werd door haar naaste familie en vrienden. Het contact met mede 
(ex-)BDD patiënten geeft hun dan ook het gevoel dat zij wel worden 
begrepen. Door dit contact helpen de patiënten elkaar met het 

 Van der Loo, D. (2014). 4 redenen waarom mensen jouw app downloaden. Geraadpleegd op 1 20

oktober, van https://www.appspecialisten.nl/kennisbank/app-downloaden
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voorkomen van terugvallen, en helpen zij elkaar bijvoorbeeld met het 
herinneren van bepaalde oefeningen.  21

4.   Hoe kunnen wij de ex-BDD patiënten motiveren om de applicatie te  
   gebruiken? 

Uit het verhaal van Vonne bij het AMC, bleek dat zij voornamelijk in het 
begin van haar natraject gemotiveerd was. Naar mate dat zij en andere 
patiënten verder komen in het natraject, is de kans groot dat hun motivatie 
af zal nemen. In de app die wij moeten ontwerpen draait het er vooral om 
dat de patiënt bewust wordt van zijn/haar gezondheid binnen BDD. Om 
bewust te worden moet de patiënt de app blijven gebruiken en daarom 
moeten wij er voor zorgen dat de patiënt gedurende het gehele natraject 
gemotiveerd blijft.   

  
  Wat is motivatie nou echt? 
  Motivatie is een enthousiasme en verlangen om bepaalde taken te   
  volbrengen. Dit enthousiasme of het gevoel voor motivatie, komt vaak voort 
  uit het voldoen aan  twee basisvoorwaarden:  

 1. Positieve sociale druk 
 2. Plezier beleven aan het uitvoeren van de taken  
  
   Sociaal Aspect 

Sociale druk klinkt negatief, maar zorgt voor de beginselen van motivatie. 
Door andere mensen te laten mee denken over je doel, zorg je er voor dat 
ze je zullen helpen en tevens ook in de gaten houden. Bovendien krijgt de 
persoon in kwestie een onbewust gevoel dat  hij of zij zich wil bewijzen 
tegenover de ander. Doelen bereiken doe je natuurlijk voor jezelf, maar het 
kan uiterst motiverend werken als je het gevoel hebt dat de mensen om je 
heen zich betrokken voelen en je willen steunen. Frankwatching schrijfster, 
Karin den Bouwmeester,  heeft onderzoek gedaan naar motiverende apps. 
Uit haar onderzoek is gebleken dat de kans op succes wordt vergroot, 
wanneer we doelen delen met de mensen om ons heen. Door 
ondersteuning van de omgeving sta je er niet alleen  voor, zegt zij. 
Opvallend is dat Esther in het programma ‘Je zal het maar zijn’ verteld  
dat zij zich af en toe onbegrepen voelde in deze strijd. Ze had iemand 
nodig die haar motiveerde te stoppen met haar rituelen en door te zetten 

 BNN. (2012). Je zal het maar zijn. Geraadpleegd op 7 september, 2015 van http://21

www.npogezond.nl/tv-uitzending/POW_00479349/Je-zal-het- maar-zijn-In-de-ban-van-je-uiterlijk 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in haar strijd tegen BDD. Ze had iemand nodig die haar begreep en niet 
zoals haar ouders  ‘buitenstaanders’ waren. Dit zou bij elkaar aanslaan.  

  
 Plezier hebben in het voltooien van taken 
 Dit gebied is wat moeilijker te beschrijven. Voor een ieder is een plezierige 
 ervaring anders. De een haalt motivatie en plezier uit het spelen van  
 een spel en  de ander haalt dit juist uit voorbeeldfiguren. Het heeft over het 
 algemeen vooral te  maken met het mentale beeld op wat je aan het doen 
 bent. Het helpt als je focust op de positieve aspecten van het doel.   
 Misschien verheug je je erg op dat ene moment binnen je doel. Door de  
 negatieve kanten zo min mogelijk aandacht te geven en meer te denken aan 
 het positieve, krijgen mensen vaak plezier in het voltooien van hun taken.  22

  
De principes  en  Verleidingstechnieken van Cialdini 
Als laatste hebben wij onderzoek gedaan naar de verleidingstechnieken 
van Cialdini. Robert Cialdini heeft in zijn boek Influence zes 
verleidingstechnieken onderzocht en uitgelegd. Deze 
verleidingstechnieken zorgen ervoor dat je mensen kan overhalen om actie 
te ondernemen. Een aantal van deze verleidingstechnieken kunnen wij 
gebruiken in onze applicatie. Wij willen in dit concept gebruik gaan maken 
van de principes sympathie, sociale bewijskracht en wederkerigheid.  23

Allereerst sympathie. Sympathie is volgens Cialdini het mechanisme 
waardoor je positief staat tegenover mensen die op je lijken, aantrekkelijk 
zijn of jou complimenten geven.  Mensen vinden het fijn om een gelijkenis 
te hebben wanneer ze in contact staan met een ander. Dit kan een 
interesse zijn of een hobby, maar in ons geval is dat BDD. Door contact te 
leggen met andere ex-BDD patiënten, hebben de patiënten iets gemeen 
en kunnen ze daarover communiceren. Tevens voelen ze door een 
gelijkenis  een gevoel van saamhorigheid en begrip. Eerder kwam naar 
voren dat de doelgroep begrip mistte en dat ze graag ‘normaal’ wilden zijn. 
Het principe sympathie zal er voor zorgen dat dit gevoel beantwoord wordt 
met begrip en saamhorigheid.  Het complimenteren, wat ook naar voren 24

komt bij sympathie, kan tevens terugkomen in onze applicatie. Doormiddel 

 den Bouwmeester, K. (2014). Movational apps: je smartphone als personal coach. 22

Geraadpleegd op 7 september, 2015 van http://www.frankwatching.com/archive/2014/05/27/
motivational-apps-je-smartphone-als-personal-coach/

 van Erkel, A. (2009). De 6 Geheimen Van Verleiding. http:// www.schrijvenvoorinternet.nl/23

2009/01/26/de-6-geheimen-van-verleiding/

Schenker, M. (2013). How To Use Cialdini’s 6 Principles of Persiasion to Boost Conversions. 24

http://conversionxl.com/how-to-use-cialdinis-6-principles-of-persuasion- to-boost-conversions/ 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van push notificaties geven wij aan gebruikers de taak om een compliment 
te sturen naar andere patiënten. Op deze manier willen wij de interactie en 
de motivatie stimuleren.  

Ten tweede sociale bewijskracht. Wanneer mensen zien dat een ander 
persoon iets doet, hebben wij vaak de neiging de ander na te doen. We 
willen graag hetzelfde doen, ‘normaal’ zijn. Wanneer we zien dat een 
restaurant altijd druk is, zullen wij ook het restaurant willen uitproberen, 
omdat wij er van uit gaan dat het dan wel goed zal zijn. We zijn nog erger 
beïnvloedbaar door dit principe wanneer we onzeker zijn over onszelf of 
wanneer het gaat om andere mensen die op ons lijken. Bij ons concept is 
dit van toepassing; de gebruikers zijn onzeker en hetzelfde als alle andere 
gebruikers. Door ervoor te zorgen dat het AMC de ex-BDD patiënten attent 
maakt van onze applicatie en verteld dat andere ex-BDD patiënten met 
succes deze applicatie gebruiken, zullen nieuwe ex-BDD patiënten 
gemotiveerd zijn en de applicatie ook willen gebruiken.   25

Het laatste principe is wederkerigheid. Wanneer je iets geeft aan iemand, 
wil de ander graag iets terug geven. Mensen hebben een natuurlijke drang 
om ontvangsten terug te willen geven aan anderen. Denk aan wanneer je 
in een restaurant zit. Op het einde geeft de ober jou een pepermuntje, als 
tegengift geef jij hem fooi. Om de interactie binnen onze applicatie te 
stimuleren, vragen wij gebruikers elkaar complimenten te geven. Dit zal 
beginnen met een push notificatie, maar uiteindelijk zal deze interactie 
natuurlijk verder verlopen. Wanneer iemand een compliment ontvangt, zal 
diegene een compliment terug willen geven. Door te beginnen met een 
push notificatie creëren we een verder dominoeffect dat meer invloed en 
interactie zal veroorzaken.  26

5.  Welke functies zijn onmisbaar binnen de applicatie en wat zijn onze  
  mogelijkheden hier mee? 
 De applicatie voor de ex BDD patiënten moet bestaan uit een aantal  
 functies en mogelijkheden bestaan die de patiënt kan helpen bij het  
 tegengaan van terugval. 

InfluenceAtWork. (2009). Science of Persuasion. https://www.youtube.com/watch? 25

v=cFdCzN7RYbw 

 Schenker, M. (2013). How To Use Cialdini’s 6 Principles of Persiasion to Boost Conversions. 26 26
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 Bepaalde functies zijn al gegeven door het AMC en wij willen bekijken wat  
 onze mogelijkheden zijn binnen deze opgegeven functies en hierbuiten. 

 YBOCS 
 De YBOCS is een gegeven tool van het AMC. In simpele woorden is dit een 
 lijst met vragen die BDD patiënten in moeten vullen om een goed overzicht 
 te krijgen van hun ziekte. Deze lijst wordt tijdens hun gehele therapie  
 dagelijks tot wekelijks ingevuld. De YBOCS bestaat momenteel uit een lijst  
 met vragen die niet  visueel of aantrekkelijk weergeven zijn. Het is droge kost 
 om in te vullen en benadrukt eigenlijk de negatieve punten van BDD. Deze 
 tool moet terug komen in de applicatie. Voor ons zit hier voornamelijk de  
 uitdaging in om de lijst makkelijk  invulbaar te maken en wat aantrekkelijker 
 te weergeven, waardoor de negativiteit niet de overhand neemt. De lijst  
 moet snel kunnen worden ingevuld en makkelijk zijn in gebruik.  

 Oefeningen en Tips   
 Tijdens de therapie leren de patiënten verschillende oefeningen die ze  
 kunnen gebruiken tijdens een BDD aanval of negatieve situatie. Deze  
 oefeningen en tips zijn tools die de BDD patiënten graag gebruiken en terug 
 zien in de applicatie. Het is zo dat de ex BDD patiënten deze oefeningen en 
 tips niet altijd nodig hebben, aan ons is dus de vraag: wanneer laten we  
 deze zien en hoe geven we deze weer?  Tijdens de briefing in het AMC  
 vertelde Vonne aan ons dat zij erg veel had aan deze tips en oefeningen en 
 dat zij het erg zou waarderen om deze terug te zien in de applicatie. 
  
 Overzicht gegevens 
 Na het invullen van de YBOCS moet de patiënt een mogelijkheid krijgen om 
 zijn/haar overzicht terug te kunnen zien. Heeft de gebruiker vooruitgang  
 geboekt of gaat het momenteel niet zo goed met zijn/haar gezondheid. De 
 uitkomsten en het overzicht moeten net zoals de YBOCS een visuele vorm 
 krijgen.  Momenteel wordt dat namelijk in dezelfde tekstuele vorm gedaan, 
 waardoor tekst elkaar opvolgt  en onderscheid niet meer te herkennen is. 
 Het overzicht moet duidelijk zijn, uitkomsten moeten makkelijk terug te  
 vinden zijn en de huidige stand van zaken moet in een oogopslag te zien  
 zijn. Als het fout gaat, moet de gebruiker hier  bewust van worden. Als het 
 goed gaat kan de gebruiker gecomplimenteerd worden en beloond worden 
 voor het feit dat het de goede kant op gaat. Het overzicht moet volgens het 
 AMC een terugkomend iets zijn.  27

 Briefing AMC27
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6.  Hoe kunnen wij onze applicatie op een dusdanige manier ontwerpen 
zodat het geen negatieve gevoelens opwekt bij de gebruikers? 
 De app die we gaan ontwerpen komt uit opdracht van het AMC. Tijdens de 
 briefing kwam het volgende onderwerp dan ook aan bod. Wat doen we met 
 het uiterlijk van de applicatie? Kiezen wij ervoor om de stijl van het  AMC aan 
 te houden, of mogen/moeten we een eigen stijl creëren voor deze   
 applicatie? 

 Privacy 
 Zoals eerder gedaan is bij de MTB app van GGZ,  is gebleken dat een  28

 nieuwe stijl creëren de beste optie is voor deze applicatie. Allereerst werkt 
 de privacy van de gebruiker hierin mee. Het kan voorkomen dat de  
 gebruiker op een drukke locatie gebruik zou willen maken van de   
 applicatie. Wanneer wij de stijl van het AMC aanhouden, zou deze voor  
 menig persoon herkenbaar zijn als een medische applicatie. Dit zou geen  
 positieve invloed hebben op de gebruiker. Uit de gesprekken met Vonne en 
 het filmpje met Awais , bleek hoe onzeker BDD patiënten zijn. Ze vonden 29

 het moeilijk om over de ziekte te praten en dit aan mensen te laten zien.  
 Door de AMC stijl aan te houden, zorg je er eigenlijk voor dat de gebruiker 
 geen privacy heeft tijdens het gebruik van deze applicatie en het niet zou  
 gebruiken op drukke locaties. Wij willen een app aanbieden die bruikbaar is 
 voor de patiënt wanneer hij of zij dat wil.  

 Positiviteit  
 Daarbij is positiviteit ook een rol die meespeelt binnen het ontwerp. Uit  
 eerdere deelvragen is gebleken dat positiviteit een belangrijke rol speelt in 
 het na traject van een BDD patiënt. AMC kleuren lijken dan niet de beste  
 oplossing te zijn. We moeten op zoek gaan naar een neutrale vormgeving  
 die positiviteit alleen maar  kan ondersteunen. Daarbij werd tijdens de  
 briefing in het AMC aangegeven dat zij  qua vormgeving de stijl van Apple 
 erg konden waarderen. Door een combinatie te maken van hun voorkeuren 
 in stijl en een nieuwe vormgeving, kunnen we een applicatie creëren die een 
 positieve en anonieme uitstraling heeft. Shannon heeft sfeer onderzoek  
 gedaan en de volgende websites uitgekozen om haar visuele stijlgids van te 
 maken: 

 GGz Breburg (2015). MBT-app draagt bij aan bewustwording en controle van emotie client. 28 28

Geraadpleegd op 7 september, 2015 van https://www.ggzbreburg.nl/nl-NL/Nieuws/2015/MBT-app-
draagt-bij-aan-bewustwording-en-controle-van-emotie-client.aspx

 NPO. (2010). Ik vind mezelf lelijk. Geraadpleegd op 7 september, 2015 van http://29

www.npogezond.nl/tv-uitzending/EO_101157319/Ik-vind-mezelf- lelijk 
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Ruwe Data Test 2 
Persoon 1  
Het concept 
De reactie van de eerste persoon, een dame, was meteen positief. De dame in kwestie 
vond het een origineel idee en gaf positief antwoord op onze vragen. Ze was een 
relatief jonge patiënte en kon beamen wat onze bevindingen waren. De applicatie zou 
voor haar een reminder zijn voor de dingen die ze nu vergat en niet deed. Ze had zelf 
een aantal keren een terugval gehad en juist op die momenten had ze de bevestiging 
nodig die ze toen niet kon krijgen. Dit was op dat moment voor haar een oplossing 
geweest. Daarbij had de eerste persoon via what’s app nog wel contact met andere 
lotgenoten. Dit was voor haar op dit moment de oplossing om nog contact te hebben, 
al vond ze het soms wel lastig dat dit via what’s app moest. Dit was namelijk erg 
persoonlijk. Ze vond het fijn dat de app niet echt een medisch tintje had. Het was een 
sociale app, gericht op leuke dingen en niet alleen op BDD. Dit zorgde ervoor dat ze, 
zonder te vragen, aangaf dat ze de app echt zou gebruiken. Ze vond het daarbij ook 
fijn dat op het eerste gezicht, de BDD op de tweede plaats kwam. Het sociale contact 
leek eigenlijk het hoofddoel te zijn voor de app en met een lichte knipoog kwam dan 
uiteindelijk de BDD tevoorschijn. Deze patiënt gaf aan dat dit voor haar een positieve 
werking zou zijn. Wanneer we meer nadruk hadden gelegd op BDD, had ze het 
moeilijker gevonden. 

Interactie en gevoel bij de app 
Het omgaan met de applicatie was erg makkelijk voor de patiënte, ze maakte vaker 
gebruik van social media en wist precies hoe alles moest werken. De manier van 
spreken in de applicatie vond ze fijn, de tone of voice was niet te kinderachtig maar 
precies goed voor haar. Ze gaf wel aan dat ze het fijn vond dat alle signalen en risico’s 
voor haar in beeld kwamen tijdens het instellen. Ze vond het namelijk moeilijk om zelf 
op deze punten te komen. We konden eventueel onderaan het lijstje een mogelijkheid 
geven om zelf tags in te vullen, maar dit was geen prioriteit.  

Aanbevelingen 
Deze patiënt gaf als aanbeveling het zelf invullen wanneer er een risico of signaal niet 
tussen staat.  
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Persoon 2  
Persoon 2 vond het nogal spannend om met ons in gesprek te gaan. Toen we 
begonnen over het feit dat de app om het maken van foto’s draait, vond de persoon 
dit eerst lastig. Hij dacht dat hij zichzelf op de foto moest nemen, gelukkig konden we 
hem uitleggen dat het draaide om de context en niet om hemzelf. Hij speelde wat met 
het prototype en was hierna verbazend enthousiast. Hij vond het een goede 
oplossing, voornamelijk omdat hij op deze manier niet constant met zijn BDD bezig 
was maar met dingen die hij leuk vond. Hij vond het leuk om op die manier te zien wat 
andere BDD-patiënten deden en hoe hun natraject verliep. Bij persoon 2 zijn we 
specifiek begonnen over het ‘eerlijk’ zijn binnen de app. Zou hij alles eerlijk aangeven 
of zou hij het moeilijk vinden om zijn slechte momenten aan te geven? Hij gaf aan dat 
hij alles eerlijk durfde te vertellen, omdat hij tijdens de groepstherapie dit geleerd 
heeft. Wanneer hij binnen de app gekoppeld wordt aan oud groepsgenoten, wordt het 
eerlijk vertellen van zijn/haar ervaringen makkelijker. We hebben toen verder met 
hem gepraat over het hebben van terugvallen. Hij vertelde dat hij de laatste keer dat 
hij een terugval had dit ook tijdens de groepssessie moest vertellen, maar dat hij zich 
thuis hier wel rot over voelde. Hij had op dat moment niemand om er over te praten 
en hij wilde zijn ouders niet lastig vallen met het feit dat hij zich rot voelde. Wij 
vroegen of hij op dat moment contact had gewild met lotgenoten en zijn antwoord 
was ‘Ja’.  
Die hadden hem op dat moment wél begrepen en met hem kunnen praten. 

Interactie en gevoel bij de app 
De persoon had zelf op het moment geen smartphone, maar wist wel hoe hij hiermee 
moest omgaan. Tijdens het gebruik met het prototype, ging dit hem makkelijk af. Hij 
was blij dat de app niet zo ‘girly’ in het uiterlijk was en ook geschikt was voor de 
mannelijke BDD’ers. De app was makkelijk te gebruiken.  

Aanbevelingen 
Persoon 2 had niet echt aanbevelingen. We zijn met hem diep in gesprek gegaan en 
hij had verder niks toe te voegen, plus dat daar geen tijd meer voor was. Wel hebben 
we hem nog gevraagd naar invullen van symptomen en risico’s. We lieten hierbij een 
optie zien waar hij alles zelf in moest vullen, dit vond hij lastiger dan wanneer hij alles 
aan kon klikken. 
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Persoon 3 
Persoon 3 was een wat oudere dame. Ze was niet bekend met social media of 
smartphones en had dan ook niet zo’n goed beeld van wat wij vandaag kwamen 
presenteren. Het gehele concept hebben wij daarom wat makkelijker en korter 
uitgelegd en meer gedraaid naar het feit over contact hebben met lotgenoten. De 
persoon in kwestie had momenteel nauwelijks tot geen contact met haar lotgenoten 
en dit vond zij zelf niet zo leuk. Ze had namelijk pas een terugval gehad en was zo diep 
gezakt hierin, dat ze nu weer bij een soort opvang komt. Zelfs hier heeft ze over het 
algemeen geen contact meer met lotgenoten, omdat er over het algemeen mensen 
met OCD op de opvang zaten. We legden de manier van contact hebben uit, hoe je 
elkaar kon steunen en bewust bleef van je BDD. De vrouw reageerde nog al somber: 
ze had dit graag gewild op ’t moment dat ’t niet goed ging en had hier echt gebruik van 
willen maken, maar heeft geen smartphone. Een jongere patiënt reageerde daarop 
dat ze toch maar een keer een smartphone moest gaan nemen, maar ze vond dit 
nogal lastig. Veel over de app en de interactie konden we haar niet vragen. Wel zagen 
we hier uit dat het verlangen naar begrip groot was bij deze patiënt. 

Aanbevelingen 
Misschien voor de oudere patiënten een andere optie bieden als zij geen smartphone 
hebben. Mailcontact of iets dergelijks? 
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Persoon 4 
Persoon 4 was een jonge man. Hij had zelf een smartphone, maakte gebruik van 
Instagram en Twitter, maar heeft momenteel Facebook verwijderd. Toen ik vroeg naar 
zijn reden zei hij dat hij het niet fijn vond om berichten te delen op Facebook. Waarom 
hij Facebook fijner vond, kon hij niet vertellen. Hij gaf wel aan dat het misschien lag 
aan de mensen die hij op Facebook had. Hij wilde dan liever alleen maar positieve 
berichten posten, in plaats van eerlijke posts. Dit zorgde ervoor dat hij niet eerlijk was 
tegenover zijn vrienden en dat had hij liever niet. Hij gaf aan dat hij geleerd had 
eerlijker te zijn over zijn gezondheid, maar dat hij dat vooral tegen zijn groepsgenoten 
durfde. Hij zei dan ook dat hij het contact met zijn groepsgenoten het liefste aanhield, 
maar kwam wel met het volgende: “Soms wil je wél even contact hebben met iemand 
die je niet kent. Stel dat je niet de mogelijkheid hebt om contactpersonen te 
benaderen, dan is ’t altijd fijn de mogelijkheid te hebben om een onbekend iemand 
aan te spreken. Ik zie dat voor me als een soort van knopje waar ik op kan drukken en 
dat ik dan een chatvenster krijg waarin ik kan praten met een onbekend persoon. 
Verder wil ik kunnen kiezen aan wie ik wát deel en ik wil op de homepagina niet alle 
tags van iedereen zien. Pas als ik op de foto druk, wil ik al z’n risico’s en signalen zien. 
Eerst puur ’t verhaaltje, dat houdt de homepagina schoon van negativiteit.”  

Interactie met de app 
De interactie verliep probleemloos. De patiënt snapte goed wat er van hem verwacht 
werd en hij vulde alles makkelijk in. Hij had wel een beetje moeite met het “tappen” 
van de app, omdat Invision een beetje kuren had. 

Aanbevelingen 
Deze kwamen al terug in het eerste stuk.  
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Persoon 5 
Persoon 5 was een jonge man. Hij had een smartphone en vond eigenlijk dat iedereen 
deze moest hebben. Hij is niet meer actief op social media sinds dat hij BDD begon te 
krijgen. Hij vond ’t namelijk moeilijk om zichzelf steeds onder ogen te zien en anders 
voor te doen dan hij werkelijk is. Hij kwam over als een sociale jongen en zei ook dat 
hij voorheen nooit problemen heeft gehad met sociale contacten opbouwen, maar 
dat hij daar nu wel meer moeite mee heeft. Hij zei dan ook: “Je leeft op dat moment in 
een klein wereldje, terwijl je zelf liever al je contacten hebt.”. Verder vertelde hij dat hij 
vaker een terugval heeft gehad en dat hij deze graag tegen zou gaan.  
We legden hem de app voor zodat hij door het prototype kon gaan en vertelden hem 
hoe het proces in zijn werking zou gaan. Allereerst keek hij ons geschrokken aan:”Ga je 
ons BDD-patiënten foto’s laten maken van onszelf?”. Nee, zeiden we al snel, van de 
context. Gelukkig werd ook deze patiënt hierdoor enthousiast. Alleen over het delen 
van alle foto’s was hij nog niet zo enthousiast.  
“Ik wil kunnen kiezen of ik foto’s voor mijn eigen dagboek houd of delen, ook al snap ik 
dat daar de interactie om draait. Ik snap dat ik de foto wel zou kunnen delen, maar 
dan misschien de tags niet openbaar laat zijn. Ik zou hier best een keuze in willen 
hebben. Verder zou ik het persoonlijk fijn vinden als ik met iemand een privégesprek 
aan zou kunnen gaan zodat ik diegene niet zo zeer meteen op what’s app of iets 
dergelijks hoef toe te voegen. Dat vind ik namelijk best persoonlijk. 

Interactie met de app 
De interactie verliep probleemloos. Hij vond het een heldere en duidelijke app. Hij 
zocht alleen telkens naar de optie om een beslissing te kunnen maken over het delen, 
zoals hij al eerder aangaf.  
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Persoon 6 
Persoon 6 was een was een iets oudere jongen. Hij was heel erg enthousiast over dat 
we met hem wilden praten over ons idee, maar wilde af en toe wel het liefst van de 
tafel weglopen. Communiceren was soms iets lastiger met hem, maar uiteindelijk 
konden we wel wat dingen met hem bespreken. Allereerst vond hij het een leuk idee 
om contact te behouden met oud groepsgenoten. Hij had nu nog geen contact met 
hen buiten de therapie om, terwijl hij dat af en toe wel goed kon gebruiken. De 
persoon in kwestie had graag een mogelijkheid om af en toe vragen te stellen of 
dingen te bespreken. Verder vond hij deze ‘omweg’ een mooie manier om bewust te 
worden van zijn ziekte. Hij had momenteel nogal moeite met het bijhouden van 
bepaalde dingen. Hij had wel een dagboek, vertelde hij, maar dit vergat hij soms 
omdat het dan voor niet in het zicht lag. Door de reminder zou hij het dagelijks bij 
houden en een veel beter inzicht krijgen. Daarbij vond hij het makkelijk om uit een 
lijstje zijn signalen en risico’s aan te geven. Oké, het was confronterend, maar het gaf 
voor hem wel nogmaals zicht op de dingen die hij lastig vond. De bevestiging voor 
hem zou vrolijk zijn wanneer hij er geen last van zou hebben en hij ze niet hoefde aan 
te klikken, wanneer hij er wel last van had kon hij hierdoor meer aan zichzelf werken.  

Interactie met de app  
De interactie was makkelijk voor de patiënt. Het inleven in situaties vond hij wel wat 
lastiger omdat hij nogal zenuwachtig was en het soms heel erg lastig vond om 
hierover te praten. Gelukkig werd het naar mate het gesprek verder kwam, 
makkelijker voor hem  

Aanbevelingen 
Misschien op de homepagina minder de negativiteit in beeld zodat hij daardoor niet 
zou worden beïnvloed. Hij wilde liever later pas de signalen zien als hij op een foto 
had gedrukt. Sommige mensen hebben bijvoorbeeld een hele negatieve periode en 
soms wil je dan even niet al die negativiteit zien.  
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Scenario Test 3 
My Health Diary Prototype 

Hallo, wij zijn Shannon en Joy en wij ga samen met jou deze test doorlopen.  
Voordat wij gaan beginnen hebben wij  wat vragen aan jou. We zullen dit samen 
doornemen en op dit blad kun je met mij meelezen.  
Allereerst; waarom hebben wij jou gevraagd om deze website te testen?  
Namens onze opleiding, Communication and Multimedia Design, maken wij  samen met 
een applicatie voor het AMC. Deze applicatie is voor oud BDD patiënten om tijdens hun 
natraject te kunnen gebruiken. Omdat we de applicatie goed passend bij de gebruiker 
willen maken, kunnen we jouw hulp goed gebruiken. We willen ontzettend graag jouw 
mening weten over het idee, de uitwerking en of je eventueel tips hebt. Door deze sessie 
help je ons heel erg.  
Voordat we het gaan hebben over de app, willen wij je duidelijk maken dat we zo ons 
concept/idee gaan testen en niet jou. Jij kan niets fout doen! Wanneer er onduidelijkheid 
is of je vindt het idee niet leuk, ligt dit niet aan jou maar aan het concept. Als dit toevallig 
zo is, mag je het gewoon zeggen! Hier leren wij alleen maar van. Wij willen je dan ook 
vragen of je de komende minuten hardop zou willen denken. Zo kunnen wij goed horen 
waar de onduidelijkheden zijn en kunnen wij later veranderingen maken of delen 
aanpassen. 

We beginnen zo de sessie met een aantal vragen die gaan over jou zelf en het gebruik 
van app’s. Er worden ook vragen gesteld over de ons idee en het prototype. Wij vragen 
jou zo duidelijk en eerlijk mogelijk antwoord te geven.  
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Vragen vooraf  (De vragen hebben we mondeling doorgenomen. Door deze 

antwoorden wisten we hoe wij sommige interactieproblemen of juist goede 

momenten konden beoordelen. We kregen een beter beeld van de noodzaak van 

aanpassingen. Voorafgaand hebben wij de testpersonen een uitgebreide uitleg 

gegeven over BDD en wat dit inhoudt.) 

  -  Wat is jouw naam? 

  -  Wat is jouw leeftijd? 

  -  Hoeveel uur per week besteed je aan/op app’s /social media?  

  -  Wat voor app’s/social media gebruik je voornamelijk? 

  -  Deel jij wel eens foto’s op social media? 

           -  Ben jij bekend met de ziekte BDD?  

Nu heb je een aantal vragen ingevuld en gaan we echt beginnen met de test. Begin 
wanneer je er zelf klaar voor bent en onthoud dat er niets fout kan gaan!  

Het Scenario Als ex-
BDD patiënt ben jij net uit je therapie. Je hebt de app My Health Diary aangeprezen 
gekregen van het AMC en wil de app gaan gebruiken. Om de app goed te gebruiken moet 
je groepsgenoten van de therapie toevoegen aan jouw groep.  

Je hebt andere groepsgenoten toegevoegd aan je groep en je wil graag de foto’s van je 
groepsleden bekijken en eventueel op een foto reageren.  

Na het bekijken van de foto’s van anderen, zou je graag je eigen foto willen uploaden. Je 
hebt vandaag een zware dag gehad, dus zal veel informatie moeten invullen.   

Na het toevoegen van een foto, zou je graag extra signalen willen toevoegen binnen de 
applicatie.   

Om een extra check te doen naar je gezondheid zou je de Y-BOCS willen invullen. 
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De Y-BOCS is een vragenlijst die je zal helpen om een goed inzicht te krijgen van jouw BDD. De 
vragenlijst bestaat uit twaalf vragen die gaan over de afgelopen periode. 

Gedachten
We gaan beginnen met vijf vragen over jouw BDD-gedachten. BDD-gedachten zijn negatieve 
ideeën, beelden of neigingen die af en toe in je opkomen. Het kan dat je hier geen problemen mee 
hebt, maar soms kunnen die gedachten erg overtuigend zijn en ervoor zorgen dat je nare 
gevoelens krijgt. De komende vragen zullen hier dieper op in gaan.

Vraag 1
Hoeveel tijd besteed jij per dag aan het nadenken over jouw onzekerheid ten opzichte van je 
uiterlijk?

A. Daar besteed ik geen tijd aan
B. Minder dan 1 uur 
C. Tussen de 1 en 3 uur 
D. Tussen de 3 en 8 uur
E. Meer dan 8 uur 

Vraag 2
Zorgen jouw gedachten over je uiterlijk voor belemmering in je sociale contacten en dagelijkse 
bezigheden?

A. Nee, er is geen belemmering
B. Ja, er is soms een kleine belemmering maar daar heb ik in mijn dagelijkse bezigheden weinig 

last van
C. Ja, er is een belemmering, maar ik kan hier nog wel mee omgaan
D. Ja, de belemmering zorgt voor beperkingen in mijn sociale contacten en dagelijkse bezigheden
E. Ja, sociale contacten en dagelijkse bezigheden zijn nauwelijks tot niet mogelijk

Vraag 3
Zorgen jouw gedachten over je uiterlijk voor spanning? 

A. Nee, er is geen spanning
B. Ja, maar dit is niet storend
C. Ja, het is wel storend maar ik kan er goed mee omgaan
D. Ja, het is heel erg storend
E. Ja, ik lijd onder deze spanning

Vraag 4
Hoeveel moeite doe jij om tegen deze gedachten in te gaan? 

A. Ik doe altijd moeite of ik heb niet altijd last van gedachten
B. Ik doe meestal moeite om mij te verzetten
C. Ik doe soms moeite om mij te verzetten
D. Ik geef soms met tegenzin toe aan de gedachten
E. Ik geef me vaak volledig over aan de gedachten
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Vraag 5
Heb jij controle over jouw onzekere gedachten?

A. Ja, ik heb volledige controle of ik heb nauwelijks last van gedachten
B. Ja, ik heb meestal controle over deze gedachten
C. Ik heb soms controle over deze gedachten
D. Nee, ik heb weinig controle over de gedachten en kan met moeite aan iets anders denken
E. Nee, Ik heb geen controle over de gedachten en kan niet aan iets anders denken
Handelingen
We gaan nu verder met vijf vragen over handelingen. Soms heb je als BDD’er het gevoel dat je per 
sé een handeling moet uitvoeren om je goed te kunnen voelen. Je kunt hierbij denken aan in de 
spiegel kijken of het opsmeren van camouflerende make up. Je kan tegen dit gevoel in gaan, maar 
dat is erg moeilijk. De volgende vijf vragen gaan over de handelingen die te maken hebben met de 
onzekerheid over het uiterlijk.  

Vraag 6
Hoeveel tijd besteed jij per dag aan het uitvoeren van rituelen of handelingen die te maken hebben 
met jouw onzekerheid?

A. Daar besteed ik geen tijd aan
B. Minder dan 1 uur 
C. Tussen de 1 en 3 uur 
D. Tussen de 3 en 8 uur
E. Meer dan 8 uur

Vraag 7
Zorgen deze handelingen voor hinder binnen je sociale contacten of tijdens dagelijkse 
bezigheden?

A. Nee, ik heb geen last van hinder
B. Ja, soms is er hinder, maar over het algemeen niet
C. Ja, er is meestal hinder
D. Ja, de hinder zorgt voor beperkingen binnen mijn sociale contacten en dagelijkse bezigheden
E. Ja, de hinder is zo sterk dat ik hieronder lijd

Vraag 8
Krijg jij last van spanningen wanneer je deze handelingen niet uitvoert?

A. Nee, ik heb geen last van spanning
B. Ja, er is een lichte spanning
C. Ja, de spanning neemt toe, maar ik kan er goed mee omgaan
D. Ja, de spanning is duidelijk aanwezig en stoort mij
E. Ja, de spanning is zo erg dat ik eronder lijd

Vraag 9
Hoeveel moeite doe jij om je om tegen deze drang in te gaan?

A. Ik doe altijd moeite of heb geen last van de drang
B. Ik doe meestal moeite
C. Ik doe soms moeite
D. Ik geef soms met tegenzin toe aan mijn drang
E. Ik geef me volledig over aan mijn drang
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Vraag 10
Hoeveel controle heb jij over de handelingen en de drang hierbij?

A. Ik heb volledige controle over mijn dwang
B. Ik heb veel controle over mijn dwang
C. Ik heb een matige controle over mijn dwang en ik kan met moeite de drang weerstaan
D. Ik heb weinig controle, ik moet de activiteit uitvoeren
E. Ik heb geen controle, ik ben niet in staat om de de activiteit uit te stellen

Tenslotte zijn er nog twee vragen die over jouw beleving van de BDD gaan. Probeer je antwoord te 
baseren op de afgelopen periode.

Vraag 11
Is er verandering gekomen in jouw beeld over je uiterlijk? 

A. Ja, ik zie nu in dat mijn angsten en handelingen niet nodig zijn en neem van anderen aan dat ik 
niet angstig hoef te zijn over mijn uiterlijk

B. Ja, ik zie steeds meer in dat de angsten en handelingen niet nodig zijn, maar twijfel nog wel 
aan mijn uiterlijk.

C. Nee, ik zie in dat mijn angst niet nodig is, maar mijn beeld over mijn uiterlijk is niet verandert
D. Nee, mijn beeld is nog steeds bijna hetzelfde als voorheen
E. Nee, mijn beeld is nog steeds helemaal hetzelfde als voorheen

Vraag 12
Vermijd je het wel eens om activiteiten publiekelijk te gaan doen of om bij anderen te zijn vanwege 
je onzekerheid? 

A. Nee, ik vermijd dit niet
B. Ja, ik vermijd dit heel af en toe
C. Ja, ik vermijd soms activiteiten
D. Ja, ik vermijd erg vaak activiteiten 
E. Ja, ik vermijd bijna alle activiteiten
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