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low-fi  prototyping

Prototype B 

Dit prototype B is gemaakt na het prototype A [Bijlage 28]. De 
eerste Low-fi prototyping bevatte weinig spanning. Deze is aan 
de hand van de inzichten uit de deskresearch, fieldresearch, 
interviews, observaties en de laatst geteste handelingen ontwor-
pen.   

Hiernaast ziet u paper prototype B van de applicatie:  
Deze is aan de hand van de gewenste handeling  op volgorde 
(van links naar rechts) gelegd. Onder de prototype is de beschri-
jving te vinden. 
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1. De gebruiker maakt eerst een account aan
2. Gebuiker geeft de app een thuis gevoel
3. Gebruiker meld zich aan
4. Gebruiker komt in de home pagina (uitleg over de app en het bewegen)
5. Gebruiker ziet oefeningen die hij moet uitvoeren 
6. Gebruiker scant de qr-code  
7. Start de oefening  
8. Voltooid de oefening 
9. Scoort punten voor de oefening 

1 2 3 4 5

6 7 8 9 
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- De gebruiker kan in zijn profiel zijn hartslag meten
- Gebuiker kan zijn pijnschaal aangeven 
- Gebruiker ziet hoeveel activiteiten nog over zijn 
- Gebruiker ziet zijn behaalde activiteiten 
- Gebruiker ziet hoeveel punten hij heeft verdient  
- Gebruiker kan zit oefeningen uitvoeren  

Profiel van de gebruiker 
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Prototype C  

Testen 

Feedback hoeft niet altijd 
vanuit een ui/ux designer 
te komen. Soms is feedback 
van anderen ook noodzake-
lijk om bruikbare informatie 
te winnen. Bovendien vind 
je veel uitkomsten ook niet 
alleen bij de doelgroep, 
maar ook bij een fysiother-
apeut. Ten eerste hebben 
de fysiotherapeuten kennis 
over welke patiënten het 
gaat. Daarnaast gaat de 
fysiotherapeut er mee te 
maken krijgen. Het is aan 
de fysiotherapeuten om de 
doelgroep te informeren. Zo 
is het aan de fysiotherapeut, 
om de kankerpatiënten te 
stimuleren en motiveren om 
te bewegen. Hierdoor is het 
voor mijn onderzoek ook 
de mening van de fysio-
therapeut belangrijk (naast 
de mening van designers, 
experts en de doelgroep).

Ik heb deze prototype in 
de 1ste test fase getest 
met fysiotherapeuten, 
ex-kankerpatiënten en met 
afstudeergenoten. 

Vervolgens heb ik de inzicht-
en eruit gehaald en verwerkt 
in mijn nieuwe prototype C 
De nieuwe paper prototype 
heb ik opnieuw getest met 
Developer en een Software 
Test Engineer  in een 2de 
testfase . 

Hieronder leest u stapsgewi-
js wat de uitkomsten zijn van 
de 1ste en 2de testfase. Wel-
ke inzichten ik hieruit heb 
gehaald en welke verdere 
stappen ik heb gemaakt.  

Eerste testfase prototype C

Feedback Fysiotherapeut Dr. 
René en Dr. Maud (Amphia 
ziekenhuis) 
- Account aanmaken kost 
tijd en moeite voor de pa-
tiënt. Dat kunnen wij ook 
voor ze doen. 
- Hoe ziet de omgeving er 
voor ons uit? Hoe hebben 
wij zicht over hun activiteit-
en? 
- Ziet er verder top uit! Maak 
het werkend! 
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Test met Ex kanker patiënt   
Met deze ex kanker pa-
tiënt had ik eerder een test 
gedaan, om hem te moti-
veren uit zijn bed te krijgen. 
Uit het testresultaat heb ik 
de patiënt kunnen motiveren 
om te bewegen door hem te 
belonen met krant (patiënt 
leest graag de krant van 
AD). 
Erna wilde ik weten hoe de 
patiënt reageert op noti-
ficaties (push meldingen). 
Ik heb het nummer van 
de patiënt opgeslagen in 
mijn mobiele telefoon en ik 
begon push meldingen via 
whatsapp te sturen. Ik heb 
hem op voorhand verteld 
dat hij meldingen zou gaan 
ontvangen. Bij de eerste 
melding “Het is 15:00 uur! 
Tijd om 5 min te wandel-
en” bleef de persoon naar 
zijn telefoon staren. Bij de 
tweede melding heb ik hem 
een link van een video (met 
bewegingen) gestuurd en 
heb hem gevraagd in de app 
(wat als notificatie moet 
voorstellen) of hij de rek en 
strek oefeningen na wilde 
doen. De persoon opende de 
video, maar deed de oefen-
ing helaas niet na.

Ik gaf niet op en iedere 5 
min stuurde ik de persoon 
een push melding over be-
wegen. “Weet u nog?  
“Het is heel belangrijk dat u 
in beweging blijft!”  
Uiteindelijk heeft het wel 
gewerkt. Door hem infor-
matie en feitjes over 
bewegen te geven werd 
op deze manier de patiënt 
gedurende tijd gemotiveerd 
en gestimuleerd om zijn 
beweging uit te voeren.  

De patiënt moet informatie 
krijgen, waarom hij iets 
moet doen! Ik heb opge-
merkt dat als iedere keer de 
persoon een reminder kreeg, 
dat er dan wel actie werd 
ondernomen. 
 
Link naar paper prototype C 
 
https://xd.adobe.com/
view/114acecb-3787-4e04-
ab6e-6e6b8e1fddc9-4419/

Test paper prototype C. 
vervolgens heb ik met de 
persoon de paper prototype 
getest. 
De patiënt heeft de opdracht 
gekregen om de applicatie 
te openen en vervolgens 
naar de oefeningen te gaan 
om een oefening te starten. 
Dat vond de patiënt te veel 
moeite (te veel kliks). En 
bovendien vond hij het niet 
handig. 
Het antwoord op deze vraag 
lag op bovengenoemde 
handeling namelijk “push 
melding ”sturen!   
Push melding - “Het is tijd 
om te bewegen! 
Push melding -  Bewegen is 
goed voor uw revalidatie, 
aan de gang! 
Push melding – Swipe om 
uw oefeningen uit te voeren! 
Push melding - Te weinig 
lichaamsbeweging is de 
oorzaak van vroegtijdig 
overlijden”

Test met ex kanker patiënt  
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Conclusie testfase 

Een duidelijke planning 
(doel) opstellen en met 
behulp van een mobiele 
telefoon de pushmelding-
en doorsturen triggert de 
persoon om te bewegen. Dit 
vormt dan ook het antwoord 
op de hoofdvraag.
Heeft de patiënt goed bewo-
gen, dan ontvangt de patiënt 
een melding. De melding kan 
bestaan uit een positieve 
tekst. 
Heeft de patiënt minder 
bewogen vandaag, dan 
ontvangt de patiënt een 
melding met een motiveren-
de tekst. Push melding is het 
antwoord op de motivational 
trigger.

Verder heb ik uit mijn test 
geconcludeerd, dat de 
doelgroep van de applicatie 
graag op een oogopslag 
willen inzien in het device 
wat het uitvoeren van de 
oefeningen de patiënt 
oplevert (met de focus op 
het revalidatieproces). De 
doelgroep gaf aan op deze 
manier grip te hebben op 
het revalidatieproces en het 
aantal opgenomen dagen. Zo 
kan de patiënt inzien hoe het 
ervoor staat met de voort-
gang van de gezondheid en 
hoe lang de persoon nog in 
het ziekenhuis moet verbli-
jven als het goed of minder 
goed gaat. 
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Feedback Software Test 
Engineer 
- Ik vind de notificaties 
belangrijk. Want jouw 
onderzoek laat ook zien dat 
dit werkt. Dan moeten hun 
geen keuze maken om dit uit 
te zetten (misschien de aan-
tal herinneringen kunnen 
verlagen).

- Ik zie nu punten staan, 
maar ik lees niet wat hij 
als beloning ontvangt na 
alle oefeningen gedaan te 
hebben. In je test heb je met 
de doelgroep aan de hand 
van de krant gedaan! Dat is 
echt interessant. Hoe ga je 
dat doen in het ziekenhuis? 
De interesses van patiënten 
kunnen namelijk divers zijn.

Feedback Developer
- Erg goed over nagedacht! 
Ook je resultaten uit je 
onderzoek heb je er goed in 
verwerkt.
- Heel belangrijk “Melding-
en” daar geen keuze in laten 
maken, die horen aan te sta-
an! als je dit uitzet dan heb 
je er niks aan.

Verder ben je denk al heel 
eind! Goed bezig!   
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Voordat ik wilde beginnen 
met het schetsen van ideeën 
voor de prototype, heb ik 
eerst wat testjes gedaan 
met de doelgroep. Het doel 
van de test was om een per-
soon te motiveren om uit 
zijn bed te komen.  

Persoon A  
(ex- kankerpatiënt ) 
Locatie: Hondsberg, Essen 
(België)

- Is een 73 jarige man.
- Is 4 maanden terug ge-
opereerd aan zijn darm.
- Heeft na zijn operatie 9 
dagen in het ziekenhuis 
gelegen.
- Heeft kennis van inter-
net, mobiele apps en social 
media.
- Ligt in de woonkamer in 
een speciale bed (het bed 
heeft een afstandsbediening 
waarmee de patiënt het bed 
hoog/laag en in zitstand kan 
zetten).
 
- Krijgt hulp bij het 
huishouden.

- Dochter helpt regelmatig 
mee met boodschappen.
- Heeft 2x per week fysio-
therapie.
- Raakt gemotiveerd door fit 
en gezond te blijven.
- Raakt gemotiveerd door 
planning.
- Raakt gemotiveerd door 
beloning (krant) te krijgen.  
 
De test bestond uit een ex- 
kanker patiënt te motiveren 
om uit zijn bed te komen.  

De persoon zat in zijn bed in 
zitstand.  Allereerst heb ik 
de persoon netjes uitgelegd 
waar mijn project over ging. 
Daarna heb ik de persoon 
de voordelen van bewegen 
uitgelegd. 
Vervolgens heb ik met de 
patiënt een korte interview 
gehouden [bijlage inter-
view]. 
Na het interview heb ik een 
korte beweegplan voor hem 
geschreven. Helaas was er 
geen printer aanwezig,  ik 
heb dit schriftelijk gemaakt 
[Bijlage 16,17]. 

Resultaat uit de test met ex- 
kankerpatiënt: 
Nadat ik donderdag 25 
november langs was ge-
weest en een planning aan 
de patiënt had afgegeven. 
heb ik op vrijdagavond op 
26 november telefonisch 
contact opgenomen met de 
dochter. De dochter vertelde 
mij, dat hij de hele dag niet 
veel had gedaan. Wel heeft 
hij  samen met de dochter 
de hond uitgelaten.  
Ik heb vervolgens een nieu-
we doel opgesteld. Ik heb de 
dochter verteld ‘Als hij zich 
aan de planning voor mor-
gen zaterdag 27 november 
houdt, dan zal hij ter belon-
ing een AD krant krijgen van 
mij.’   
 
Op zondag 27 november 
had ik weer afspraak met 
de patiënt om de prototype 
te testen. Tot mijn verba-
zing had het idee met de AD 
krant gelukkig wel gewerkt. 
De man had voor de krant 
zijn dagelijkse activiteit-
en uitgevoerd. De dochter 
vertelde ‘Dit moet de fys-
iotherapeut ook doen.’ Dat 
was voor mij echt fijn om te 
horen.

Test persoon A
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Ik heb het prototype met de ex-kankerpatiënt getest buiten het ziek-
enhuis. Graag wilde ik het prototype ook in het ziekenhuis testen. Dit 
omdat de omgeving van het ziekenhuis toch een andere beleving is 
dan thuis.  
 
Ik heb contact gehad met dr. René om een afspraak te maken zodat ik 
mijn prototype met de doelgroep in het ziekenhuis kon testen. Helaas 
kreeg ik te horen, dat de afdeling nu vol corona patiënten is. Hierdoor 
kon ik het niet testen met de doelgroep in een ziekenhuis omgeving.  
 
Ik ben niet stilgestaan en heb gekeken naar andere methoden om 
alsnog de applicatie te kunnen testen, waar ik de doelgroep niet direct 
bij nodig kan heb. Zo heb ik de applicatie getest met Developer, UX 
Designer, studenten en een ex- kankerpatiënt. Hieronder leest u meer 
hierover.
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Test persoon B (studenten 
van de opleiding fysiother-
apie)
Locatie: Avans hogeschool-
laan

- Is een 25 jarige student 
- Studeert opleiding fysio-
therapie aan Avans Hoges-
chool
- Heeft kennis van inter-
net, mobiele apps en social 
media
- Woont op kamers
- Gaat normaal 2x per week 
naar de sportschool 

Welke middel in de app 
geeft hem motivatie 
- Raakt gemotiveerd door fit 
en gezond te blijven.
- Raakt gemotiveerd door 
planning.
- Raakt gemotiveerd door 
pushmeldingen.
- Raakt gemotiveerd door 
activiteiten uit te voeren.

Conclusie uit de test: 

De test bestaat uit de per-
soon motiveren om uit zijn 
bed te komen. 

Tijdens deze test wilde ik 
met mijn eigen ogen zien, 
hoe ik een persoon kan moti-
veren aan de hand van het 
versturen van notificaties. 
Wizard of oz

Tijdens deze fase heb ik een 
aantal leerlingen van de 
opleiding fysiotherapie op 
Avans Hogeschool gevraagd 
of ze mee wilden doen aan 
de test. Gelukkig waren er 
voldoende personen die 
geïnteresseerd waren. Ik 
heb in totaal drie leerlingen 
getest over twee verschillen-
de dagen. Dit heb ik gedaan, 
zodat de leerlingen niet van 
elkaar weten wat er getest 
is. Dit is belangrijk, omdat ik 
het gedrag wil observeren 
zonder dat ze van elkaar 
afweten wat ze gedaan en 
getest hebben. Het resultaat 
leest u hiernaast. 

Test persoon B

Test persoon B moest doen 
alsof hij een kankerpatiënt 
van ongeveer 60 jaar is en 
in het Amphia ziekenhuis 
ligt na zijn operatie. Ik deed 
alsof ik een fysiotherapeut 
was. Ik heb de testpersoon 
de voordelen van bewegen 
uitgelegd. Vervolgens heb 
ik zijn nummer opgeslagen 
en heb hem gevraagd om 
de telefoon op de kruk naast 
hem te leggen.

Ongeveer 2 tot 3 minuten 
bleef de persoon stil liggen. 
Nadat ik hem een appje 
stuurde, kwam er een bewe-
ging. De patiënt pakte zijn 
telefoon op en keek wat hij 
had ontvangen. Het bericht-
je bestond uit 
‘Het is 15:35 uur, tijd om uit 
bed te komen en een stukje 
te wandelen!’ De persoon 
keek mij aan en vroeg mij of 
hij moest wandelen? Ik heb 
geen reactie gegeven en de 
persoon bleef liggen. 

Test persoon B “Wizard of Oz”
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Na ongeveer 3 minuten heb 
ik de persoon opnieuw een 
berichtje gestuurd ‘Wist je 
dat je 1,5% van je spieren 
kan verliezen wanneer je 1 
dag niet beweegt!’ De per-
soon pakte weer zijn tel op, 
las het bericht, lachte, stond 
op en maakte een klein 
rondje van ongeveer 500 
meter in de gang van Avans 
Hogeschool.

Ik vroeg de persoon waarom 
hij na het tweede bericht 
pas begon te bewegen? 

De persoon antwoordde: Bij 
de eerste bericht dacht ik 
‘Oke ik moet mij dus houden 
aan een planning’ Ik wilde 
opstaan, maar ik dacht wat 
als ik iemand ben die geen 
zin heeft om op te staan en 
bleef ik liggen.  

Bij het tweede bericht dacht 
ik ‘1,5% spieren verliezen, 
dat is in een week 10,5% en 
in een maand 42%. Uit mijn 
studie fysiotherapie heb ik 
geleerd dat het lichaam van 
een man bestaat uit 40% 
- 48% spier. Als ik iemand 
van 60 jaar oud ben en niet 
beweeg, dan kan het fataal 
aflopen. Ik ben toen getrigg-
erd om te bewegen. 

Foto testpersoon B 
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Test persoon C (studenten 
van de opleiding bedrijfskun-
dige informatica)
Locatie: Avans hogeschool-
laan 

- Is een 22 jarige student.
- Studeert opleiding BIM.
- Heeft kennis van inter-
net, mobiele apps en social 
media.
- Woont op kamers.
- Doet niet aan sport.

Welke middel in de app 
geeft hem motivatie:
- Raakt gemotiveerd door fit 
en gezond te blijven.
- Raakt gemotiveerd door 
planning.
- Raakt gemotiveerd door 
pushmeldingen.
- Raakt gemotiveerd door 
activiteiten uit te voeren.

Test persoon C

Ook testpersoon C moest 
doen alsof hij een kanker-
patiënt is van ongeveer 60 
tot 65 jaar oud en in het Am-
phia ziekenhuis ligt na zijn 
operatie in de buikholte. Ik 
deed alsof ik een fysiothera-
peut ben. Ik heb de testper-
soon de voordelen van be-
wegen uitgelegd. Vervolgens 
heb ik zijn nummer opgesla-
gen en heb hem gevraagd 
om de telefoon op de kruk 
naast hem te leggen.

Ongeveer 2 tot 3 minuten 
bleef de persoon stil liggen. 
Nadat ik hem een appje 
stuurde ‘Het is 14:00 uur, 
tijd om te bewegen!’ keek 
de persoon op zijn mobiele 
telefoon en bleef stil liggen. 
Na een aantal minuten heb 
ik de patiënt opnieuw een 
bericht gestuurd ‘Wist je 
dat je 1,5% van je spieren 
kan verliezen wanneer je 
1 dag niet beweegt!’ De 
persoon keek opnieuw op 
zijn mobiele telefoon en 
bleef stil liggen. Eventjes 
dacht ik dat hij wilde gaan 
bewegen (stappen zetten) 
maar helaas pakte hij zijn 
boek en begon te studeren. 
Het was een lastige. Ik heb 
na 2 minuten opnieuw een 
bericht gestuurd ‘Wist je dat 
de overlijdenskans bij mind-
er bewegen groter wordt’ 
Nadat de persoon deze tekst 
las stond hij op en maakte 
een rondje.  

Test persoon c “Wizard of oz”
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Ik vroeg de persoon waarom 
hij na het derde bericht pas 
begon te bewegen?

De persoon antwoordde: 
De eerste bericht las ik en ik 
wist dat ik een oefening op 
zijn tijd moest uitvoeren, ik 
wilde opstaan maar ik wilde 
het je moeilijk maken en ik 
ben niet opgestaan. 
Bij het tweede bericht dacht 
ik ‘1,5% spieren verliezen, 
gaat mooi niet gebeuren 
als ik 60 ben! Ik wilde weer 
opstaan, maar ik wilde je 
het moeilijk maken!’

Bij het derde bericht ‘Wist 
je dat de overlijdenskans 
bij minder bewegen groter 
wordt’
dacht ik nu ga ik opstaan! 60 
jaar zo oud is mijn vader nu. 
Is de leeftijd niet voor om te 
eindigen. 
Ik wil veel ouder worden. 
Net als mijn opa 87 jaar oud 
en hij is nog steeds stabiel 
en sportief. 
De dood doet toch wel wat 
met je hierdoor begon ik 
stappen te zetten. 

Conclusie test: 

De belangrijkste inzichten 
die ik uit mijn bovengen-
oemde tests kan uithalen 
zijn de volgende. Een per-
soon raakt gemotiveerd 
door de planning die voor 
hem wordt gecreëerd om 
dagelijkse oefeningen uit te 
voeren. Daarnaast kunnen 
informatieve meldingen 
effectief zijn om een persoon 
te motiveren zijn bed uit te 
komen en te bewegen. 
 
Waar de onderzoek mij naar 
toe heeft geleid:
Een  smartwatch app of 
mobiele applicatie real-
iseren aan de hand van de 
bovengenoemde inzichten 
welke ook een antwoord 
geeft op de hoofddoel.  
 
Na mijn onderzoek bespro-
ken te hebben met Dr. René 
bleek hij zeer enthousiast te 
zijn over de applicatie. Al-
leen vond hij het niet handig 
in de vorm van een smart-
wach, omdat veel patiënten 
infuus in de arm of hand 
krijgen.  

Foto testpersoon C 


