Usability Documentatie

Inhoudsopgave
Why

Waarom UX design?



2




How

Hoe zijn we te werk gegaan?



4




What

Wat hebben we gemaakt?



8




Test

Aanpak gebruikerstest

Verbeterpunten uit gebruikerstest

Design sprint 3



10

12

20




Next

Volgende iteratie

24

Why
Waarom UX design?

1

Waarom UX design?
Het beheren van je gezondheidsgegevens is een delicaat
onderwerp. Een complex proces met privé gevoelige informatie.
User Experience design (UX) kan de sleutel zijn om via de
gebruikersinterface de gebruiker het vertrouwen te geven om te
participeren aan het platform.



Daarnaast kijken we bij UX design of het platform
gebruiksvriendelijk is, door te kijken naar de flow. Als de flow
logisch en duidelijk is voor de gebruiker, kan deze er makkelijk
doorheen navigeren zonder vragen te stellen. We willen
voorkomen dat de gebruiker afhaakt of in verwarring raakt.



In dit project heeft user experience design geholpen om de
bestaande visie in beeld te brengen. Dit gaf ons de mogelijkheid
om beelden voor te leggen aan de doelgroep. Voornamelijk in de
vorm van focusgroepen en gebruikerstests. Het visualiseren van
de richtlijnen gaf ons een beter inzicht in de bruikbaarheid ervan,
maar het hielp ons ook feedback te geven en te itereren naar
betere flows.



Ondanks het feit dat we geen visueel ontwerp hebben
opgeleverd, maar een wireframe prototype, hebben we veel
aandacht besteed aan de leesbaarheid, opmaak en structuur
van de pagina. Dit alles draagt bij aan een professionele en
volwassen gebruikerservaring.




UX design is belangrijk omdat we niet alleen werken aan het
doel dat het platform moet bereiken, maar ook focussen op hoe
het bij de gebruiker binnenkomt. Een goed voorbeeld hiervan is:
je kunt alles uitleggen op een landingspagina, maar de gebruiker
heeft daar geen behoefte aan of geen tijd voor. Ze willen dat je
ze uitlegt waarom ze het platform nodig hebben en wat de
voordelen zijn. Door de opbouw van de pagina te veranderen
hebben we de gebruiker wel kunnen enthousiasmeren en
activeren om lid te worden.
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How

Hoe zijn we te werk gegaan?
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Hoe zijn we te werk gegaan?
Design Roadmap

Het design traject is opgedeeld in de volgende stappen met bij
elke stap de kern van de vraag: 


1

2

3

4

5

6

7

RESEARCH

DESIGN SPRINT 1

FOCUSGROEPEN

DESIGN SPRINT 2

USABILITY TESTEN

AANBEVELINGEN

DESIGN SPRINT 3

Wat is het doel van
dit traject. Wanneer
is het een succes?

Hoe ziet de basis
flow er uit?

Wat vinden de
eindgebruikers van
het eerste concept?

Wat kunnen we
verbeteren en
verwerken in een
klikbaar prototype?

Welke verbeteringen
kunnen we voor het
vervolg nog
documenteren?

Welke kleine
verbeteringen
kunnen we nog
doorvoeren?

Wat vinden de
eindgebruikers van
het prototype?
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Research

Met het UX team zijn we begonnen met het onderzoeken van
informatie uit verschillende bronnen over dit onderwerp.
Enerzijds online artikelen, anderzijds het bestaande plan met
bijbehorende achtergronden van dit project. 


Dit vooronderzoek konden we spoedig aanvullen met informatie
uit de workshop, waardoor we een beter beeld kregen van wie de
doelgroep was en wat zij nodig hadden. 



2. Concept ontworpen - Design sprint 1

In vervolg op de workshop met de focusgroep, zijn samen met
TNO en HHDC inzichten besproken. Gezamenlijk is er een
richting gekozen die de basis vormt van de gebruikersflow. 


Vervolgens zijn we aan de slag gegaan met een
conceptontwerp. We zijn daarbij eerst begonnen met het creëren
van een duidelijke flow. Hier hebben we enkele iteraties op
gedaan met TNO en HHDC. Zodra de gewenste gebruikersflow
besproken en uitgekristalliseerd was, zijn we begonnen met de
wireframes. Deze vormden de basis van een eerste prototype. 



3. Focusgroepen

Het prototype uit stap 2 hebben we gepresenteerd aan drie
focusgroepen. Tijdens de drie interactieve focusgroepen hebben
we ons conceptontwerp laten zien. Daar hebben we veel
gestructureerde feedback verzameld met behulp van Slido, een
app voor live-polls en Q&A's. 



Uit de feedback bleek dat de basis goed was, maar dat er in de
details nog veel ruimte voor verbetering was. Zo vond men het
voorkeurenfilter (destijds profiel genoemd) een goed idee, maar
was de uitwerking nog te onduidelijk. Met deze feedback zijn we
gaan brainstormen om tot een ander concept te komen, met
name wat betreft de filter. 



4. Prototype ontworpen - Design sprint 2

In design sprint 2 hebben we de drie filteropties die we hadden
aangepast. Het ontwerp hebben we tevens aangevuld met een
landingspagina, register flow en diverse overzichtspagina's. 


In dit prototype hebben we gebruik gemaakt van door TNO
nauwkeurig geschreven dataverzoek voorbeelden om de inhoud
een realistische indruk te laten geven in een volledig klikbaar
prototype. 



5. Usability testen

Met dit volledige prototype hebben we usabilty tests gedaan bij
de focusgroepen. Verderop in dit document wordt de aanpak en
opzet van deze testen toegelicht. 


Doel van deze testen was om te achterhalen hoe bruikbaar de
flow en de wireframes zijn in de ogen van de doelgroep.
Vooralsnog minder op de preciese inhoud van de tekst ne
voornamelijk op het proces. Toch hebben we feedback op de
diverse niveaus gedocumenteerd.
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6. Aanbevelingen

In de usability tests zijn veel verbeterpunten naar voren
gekomen, die ook verderop in dit document te lezen zijn. Bij de
usability test kwam naar voren dat de basis van het ontwerp
positief was, maar dat de gebruikers te veel werden afgeleid
door de mindere onderdelen. 


Enkele voorbeelden zijn: te lange en moeilijke teksten, te veel
algemene informatie in plaats van op de gebruiker gerichte
informatie en een doodlopende flow in de registratie. We hebben
aanbevelingen gedaan voor deze verbeterpunten, met
oplossingsrichtingen die we hebben uitgewerkt op basis van
onze kennis van gebruikerservaring.



7. Design sprint 3

Hoewel een derde design sprint niet gepland was, hebben we in
overleg met TNO, HHDC toch een aantal aanbevelingen gekozen
die we verwerkt hebben in een derde ontwerp. Dit ontwerp wordt
later in dit document beschreven. Dit is het prototype dat we
opleveren, met enkele aanbevelingen voor de volgende iteratie.
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What
Wat hebben we gemaakt?
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Wat hebben we gemaakt?
Het eindresultaat dat we opleveren is een online mock-up
prototype. Dit prototype is opgebouwd uit wireframes die we
hebben ontworpen voor de gebruikerskant van dit platform. We
hebben deze wireframes/schermen klikbaar gemaakt, zodat u er
doorheen kunt klikken alsof ze live staan.


Het prototype bestaat uit:


Landingspagina's

Er zijn drie pagina's om de gebruiker te informeren,
enthousiasmeren en activeren om lid te worden. Men begint op
de ‘hoe werkt het’ pagina. Hier nemen we de gebruiker mee in
een flow waar we ze eerst vertellen wat het doel is, waarom ze
het doen, wat ze moeten doen en hoe het werkt. Op deze manier
wordt men gericht geïnformeerd en uiteindelijk hopelijk
geactiveerd om lid te worden. De tweede pagina gaat over de
Holland Health Data Coöperatie, hier is meer informatie over wat
het betekent om lid te zijn: Wat zijn de voordelen en
verantwoordelijkheden? En tot slot een veelgestelde vragen
(FAQ) pagina, die antwoord geeft op vragen die mensen
misschien nog hebben na het lezen van de vorige pagina's.
Mensen vonden dit prettig om te hebben, omdat het gaat over
ingewikkelde onderwerpen zoals PGO's, waarvan misschien niet
iedereen weet wat ze inhouden.


Registreren

Er is een registratiescherm waar men gegevens invult, dat
gevolgd wordt door een scherm waar het wachtwoord
aangemaakt kan aanmaken. En natuurlijk een inlogscherm als u
al lid bent.




Dashboard

Nadat men is ingelogd, komt men op de dashboard pagina. Als
dit uw eerste keer is, wordt u gevraagd om u te identificeren; dit
is een verplichte stap om het platform te gebruiken en lid te
worden van de HHDC. Daaronder krijgt men de mogelijkheid om
een voorkeurenfilter in te stellen. Verder zijn er gegevens over de
persoonlijke activiteit binnen het account, om te zien hoeveel
toestemming iemand heeft gegeven. Tenslotte is er een
gedeelte over de coöperatie, waar opties zijn om deel te nemen
aan de ontwikkeling van de coöperatie. En als de persoonlijke
voorkeurenfilter zijn ingesteld, verschijnt de samenvatting
hiervan ook op het dashboard.



Overzicht pagina's

Je hebt ook twee pagina's met overzichten omtrent
dataverzoeken: één waar men alle dataverzoeken ziet (gefilterd
op je voorkeursfilter) en één waar alle toestemmingen getoond
worden die iemand heeft gegeven om data te delen. De
dataverzoeken hebben een foto, een titel en een korte lijst met
kenmerken in het overzicht direct een idee te geven van het
dataverzoek wanneer men scrollt. Via deze pagina's komt men
op de detailpagina's van de dataverzoeken en toestemmingen,
waar meer informatie en opties getoond worden.


Indentificatie pagina

Op deze pagina ziet men de twee opties waaruit men kan kiezen
om zichzelf te identificeren. Men kan een kopie van het id maken
of de IRMA app gebruiken. Deze pagina legt ook uit hoe dit
gedaan moet worden.


Voorkeurenfilter flow

Voor de voorkeurenfilter komt men eerst op een
overzichtspagina waar gekozen kan worden tussen drie
methodes om je filter in te stellen:  
1. de snelle filtercheck, 

2. een organisatie filter 

3. of vul de filter handmatig in. 


Deze methodes komen allemaal op hun eigen manier terecht in
een lijst van zes categorieën, onder deze categorieën staan de
keuzes die men maakt. Bijvoorbeeld met welke partijen iemand
de persoonlijke gegevens wilt delen en met welke niet. Deze 23
keuzes vormen het filter dat de lijst met dataverzoeken aanpast.
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Aanpak gebruikerstest
Hoe de test is opgezet en uitgevoerd.

9

Aanpak gebruikerstest
Na design sprint 2 hebben we een klikbaar prototype getest met
6 participanten. Tijdens deze usability test kijken we
voornamelijk naar het begrip van de flow middels een prototype.
Nog niet zo zeer kijkend naar gedetailleerde teksten, hoewel dit
vaak naar boven komt. Tijdens de test geven we de
participanten sceanrio’s om in het klikbaar prototype uit te
voeren.



Opdrachten
Tijdens de usabilty test leggen we de volgende opdrachten aan
de participanten voor
U komt binnen op de landingspagina. Kunt u me uitleggen
wat u ziet en wat Gezond Akkoord inhoudt
U besluit deel te nemen aan dit initiatief. Kunt u eens laten
zien hoe u dit zou doen
U besluit nu om gebruik te maken van de voorkeurenfilter.

De opzet die we voor de test gebruiken is: we starten een
videocall met de testpersoon, een van ons geeft de opdrachten
en de ander maakt aantekeningen. We sturen dan het prototype
naar de participant, die deze opent en vervolgens zijn/haar
scherm deelt. Hierdoor kunnen we zien waar hij/zij op klikt en
waar ze het over hebben. Ook nemen we het gesprek op voor
latere analyse.



Kunt u ons vertellen hoe u dit aan zou pakken
U besluit te kiezen voor de snelle filtercheck. Kunt u ons eens
meenemen in dit proces
U besluit om dataverzoek uit te kiezen waaraan u wil
bijdragen. Neem ons eens mee in dat proces
U wil niet meer meewerken aan een van de onderzoeken.
Geef dit door in het systeem.

Elke test duurt een uur en begint met een korte introductie van
onszelf en de participant. Gevolgd door een korte uitleg over de

Doelgroep

test. Vanaf daar duiken we gelijk het prototype in met de eerste

We testten met 6 participanten. Zij waren tussen 44-79 jaar oud.

opdracht. We leggen niet teveel uit over het project, want het

Vijf van hen waren mannen en één was een vrouw. Allen waren

prototype moet voor zichzelf spreken en begrijpbaar zijn zonder

hoog opgeleid. Omdat dit platform in de toekomst voor een zeer

uitleg.



brede doelgroep moet gaan werken, was een grote
verscheidenheid aan deelnemers wenselijk. Maar met deze

Bij een usability test is het belangrijk dat de participanten

groep kregen we al een vrij goed beeld van wat er beter kon. 



hardop denken en aangeven wat ze verwachten als ze ergens op
klikken. Dit zorgt ervoor dat we kunnen zien of de flow werkt hoe

Tevens gaven zij een aantal keren aan dat de tekst te moeilijk

zij het verwachten. Als dit niet het geval is, vragen we door

was voor een laaggeletterde doelgroep, en dat we daar in de

totdat we een beeld hebben waardoor dit is en misschien al een

toekomst rekening mee moesten houden.

oplossing hoe zij denken dat het beter kan.
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Verbeterpunten uit gebruikerstest
De resultaten van de test.
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Design sprint 2
We hebben het ontwerp van design sprint 2 getest. In de
volgende pagina’s gaan we pagina voor pagina door het klikbaar
prototype, en benoemen daarbij de punten die bij de test naar
boven kwamen.


De flow die hier getest is, was als volgt:

Inloggen
Landingspage

Log in

- Gebruikersnaam

- Wachtwoord



Registreren
Lid worden

Gegeven
Identificatie proce

Dashboard

Voorkeurenfilter
instellen?

Nee

Wachtwoord


Dashboard

Bekijk een
dataverzoek

Ja

Ga samenwerking

Lopend

aan met partij van

consent

het dataverzoek

pagina

Snelle filter check
Ja

Filter methodes

Organisatie filter

Filter handmatig instellen
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Landingspagina
Bij de landingspagina gaat het er om dat mensen door de pagina
overtuigd en geënthousiasmeerd worden om lid te worden.

-

Alle participanten gaven aan enkel een beginpagina te
zien. Geen van hen scrolde naar beneden. Na een hint
benoemde de helft niet te weten dat scrollen een optie
was. Velen zeiden dat dit niet duidelijk was, omdat er
geen pijl stond aan de onderkant.

-

Men vond de ‘lid worden’ knop te vroeg, ze weten nog
helemaal niet of ze lid willen worden dan.

-

Alle participanten gaven aan eerst meer te willen lezen
over het doel en hun bijdrage. Om echt te worden
overtuigd wat ze er aan hadden, dit kwam voor hen niet
goed genoeg naar boven.

-

Meerdere participanten gaven aan dat ze de
landingspagina meer visueel wilden zien, minder tekst.
Zo stelde een participant voor om een illustratie van de
werking van de filters te maken. Zodat je in een keer een
duidelijk beeld heb.
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Registratie
Het inloggen en registreren moet een duidelijke en makkelijke flow zijn,
waar mensen niet komen vast te zitten of afhaken. Wel moet duidelijk
zijn waarom ze bepaalde gegevens moeten invullen.

-

Slechts 1 participant las de tekst aan de linker kant
onder de titel tijdens de registratie flow.

-

Drie participanten bewogen direct naar de link ‘waarom
zijn gegevens nodig’

-

Alle participanten vonden de eerste gegevens pagina
duidelijk en herkenbaar.

-

Alle participanten gaven aan het identificatie protocol
als moeilijk te beschouwen.

-

Meerdere participanten gaven aan af te haken door de
complexiteit van het identificatie protocol.
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Home
Op de home zijn het profiel, de optie om het voorkeurenprofiel in te
stellen en de uitgelichte dataverzoeken te zien. Dit moet in één keer een
goed overzicht geven wat er mogelijk is op dit platform.

-

Verreweg de meeste participanten herkenden het eigen
profiel. Tijdens de eerste test werd dummie data
gebruikt i.p.v. de eigen naam.

-

Het voorkeurenfilter werd door alle participanten
genoemd als de eerste to do.

-

Wanneer gescrolld werd naar uitgelichte verzoeken,
begon een groot deel van de gebruikers zichtbaar en
hoorbaar te twijfelen. Men benoemde dat het niet
duidelijk was of dit uitgelicht was voor hen specifiek of
in het algemeen. De dataverzoeken leverden duidelijk
meer vragen op dan dat zij duidelijkheid verschaften
over het doel van de organisatie.

-

De minimale vorm van de voorkeurenfilter (na het
invullen) was te weinig informatief. Alle participanten
gaven aan graag te willen kunnen doorklikken naar meer
details.
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Voorkeurenfilter
Het voorkeurenfilter is een functie die leden helpt om hun vele
dataverzoeken te filteren naar hun eigen voorkeuren. We hebben hier nu
drie verschillende methoden voor om het in te stellen.

-

De snelle filter check gaf problemen doordat sommige
voorbeelden voor een hele specifieke doelgroep zijn,
waardoor de testpersonen snel op het verzoek niet zien
klikken.

-

Het merendeel van de participanten gaf aan de
voorbeelden niet relevant te vinden voor hen. Zij
herkenden zichzelf er niet in. Redenen als: ‘Ik heb geen
verleden met kanker’ en ‘ik ben te oud voor dit
onderzoek’ werden genoemd’.

-

De genoemde doelgroep voor deze dataverzoeken
bleken duidelijk te specifiek te zijn. Dit riep bij velen de
vraag op of het filter wel de juiste conclusies kon
trekken voor hen.

-

Enkele participanten navigeerden terug naar de
voorbeelden bij het zien van de filter. Zij gaven aan direct
te willen zien welk effect hun antwoorden hadden. Twee
participanten stelden de vraag of een specifiek artikel
ervoor zorgde dat hun ingevuld filter op ja/nee stond.
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Dataverzoeken
De dataverzoeken zijn opgesteld in een overzicht en als je er op klikt
kom je op de dataverzoek detailpagina.

-

De participanten herkende de categorieën op de
overzichtpagina niet goed, waardoor het informatie werd
die alleen maar afleidde. Op de dataverzoek
detailpagina was dit juist wel duidelijk, maar miste veel
doelgroep informatie.

-

Materiële tegemoetkoming zegt men te weinig. Dit is
een belangrijk gegeven met een grote invloed op de
vraag of ze wel of niet met een onderzoek zouden
meedoen.
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Lopend consent
Op de lopend consent pagina zijn de dataverzoeken te zien waar je aan
meewerkt. En dus (ooit) toestemming voor gegeven heb.

-

Lopend consent is als term niet grammaticaal correct,
de participanten herkende dit dan ook niet. Ze begrepen
pas wat de pagina inhield toen ze de subtitel lazen.
Velen zeiden dat ze het woord ‘consent’ te lastig vinden
en schatte in dat dat ook voor andere doelgroepen zal
gelden.

-

Het intrekken van het Consent ging bij alle participanten
zonder problemen.
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Design sprint 3
De aanpassingen die we na de test nog hebben
aangebracht om de gebruiksvriendelijkheid van de
schermen te verbeteren.
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Design sprint 3
Met deze verbeterpunten hebben we na het testen
aanbevelingen opgesteld. Van deze aanbevelingen zijn er een
aantal uitgewerkt in de derde design sprint.


In die verbeterslag is vooral gelet op de gebruiksvriendelijkheid,
duidelijke flows en simpelere teksten.  
De landingspagina zijn opgedeeld in meerdere pagina’s. Zo
krijgen we een duidelijke introductie flow waarin de gebruikers
zich goed herkennen, vertrouwen krijgen in het platform en
enthousiast worden om te participeren. Waarbij de andere
pagina’s er zijn voor aanvullende achtergrond informatie.






Landingspage

Log in

Lid worden

Een andere aanpassing is gemaakt in de flow van het
registreren. De identificatie is verplaatst naar een positie na het
aanmaken van het account. Dit omdat het een ingewikkelde stap
is die even kan duren. Dit zou een obstakel kunnen zijn voor
gebruikers die een account aanmaken waardoor ze mogelijk het
proces niet af willen maken. Vandaar dat deze stap nu op het
dashboard is geplaatst. Dit zal in de toekomst zorgen voor
minder uitval tijdens het aanmelden.


Ook zijn de overzichtpagina’s eenvoudiger gemaakt. Op deze
algemene pagina’s is men niet bereid veel tekst tot zich te
nemen. Daarom is de meeste informatie nu verplaatst naar een
dieper gelegen detailpagina. We hebben alleen gekozen voor

een foto die al een goede indicatie kan geven van waar het
dataverzoek op is gericht. Aangevuld met de partij en de titel.
Ook hebben we een drietal kenmerken toegevoegd, de testers
gaven aan dat ze hier het eerst naar kijken.


Als laatste is de pagina’s in zijnn geheel rustiger gemaakt. Er is
gekozen voor een helder lettertype: Inter. Tevens zijn de teksten
korter, bondiger en simpeler gemaakt, aangezien dit ook door
alle testers werd benoemd als feedback.


Hieronder is de vernieuwde flow van het prototype weergegeven
en worden vervolgens de type pagina’s in uitgewerkte vorm
getoond.

Inloggen
- Gebruikersnaam

- Wachtwoord



Registreren
- Gegevens

- Wachtwoord


Dashboard

zonder
identificatie

Identificatie

Voorkeurenfilter instellen

Dashboard

- Kopie ID

- IRMA-App


Bekijk een
dataverzoek

Ja

Ga samenwerking
aan met partij van
het dataverzoek

Toestemming
pagina

Snelle filter check
Filter methodes

Organisatie filter
Filter handmatig instellen
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Landingspage

Informatiepagina

FAQ

Registeren

Log in
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Dashboard

Identificatie

Filter

Dataverzoeken

Toestemming
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Next
Voor de volgende iteratie...
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Volgende iteratie
Dit onderzoek naar juiste design heeft een scope tot aan een
korte iteratie aan de hand van de gebruikerstesten met het
prototype. 


Naar aanleiding van de laatste bevindingen kunnen we - naast
de gebruikelijke UX design standaarden - deze primaire adviezen
nog meegeven voor een volgende design iteratie die niet meer in
de scope van dit traject paste:




Filter

Er kwamen verschillende signalen omtrent het gebruik van de
voorkeurenfilter. De ‘handmatige-filter’ en de ‘organisatie-filter’
werden goed ontvangen. De ‘snelle-filter’ mehode behoeft de
nodige verkenning om te komen tot een UX die voor iedereen als
beste ervaren wordt. De doelgroep leek zich voornamelijk vaak
niet in de inhoud van de vragen en opties te kunnen vinden. Op
zich werd het presenteren van voorbeelden als positief ervaren.





Back-office Coöperatie

Dit design omvat de ‘voorkant’ van het platform. Het gedeelte
waar de gebruikers mee te maken krijgen om deel te nemen.
Hiernaast dient ook de ‘achterkant’ nog uitgewerkt te worden.
Een back-office waar het platform qua inhoud en proces
gemanaged wordt. Veelal door de ethische commissie. Zo
ontstaat er een totale flow van het binnenkomen van de
dataverzoeken, tot beoordeling door de commissie tot
uiteindelijke consent bij de eindgebruikers.



Grafisch ontwerp

Het project is als white-label opgezet. Er is voornamelijk
gekeken naar het interactie ontwerp om de drempel zo laag
mogelijk te houden zodat mensen makkelijk in kunnen stappen.
Wanneer er een uiteindelijke branding aan gekoppeld wordt,
dient ook gekeken te worden hoe grafische aankleding de
acceptatie door de gebruikers zal ondersteunen. Denk aan het
gebruik van illustratie, animatie, fotografie en natuurlijk logisch
kleurgebruik.





Technische integratie

Tot dusver is het design sturend voor de techniek. Er is weinig
rekening gehouden met mogelijke technische beperkingen. Zorg
er voor dat UX experts ook tijdens de bouw van dit platform
betrokken blijven voor quality assurance en het aandragen van
alternatieve oplossingen waar nodig.
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