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Voorwoord

Yes!	Na	veel	lange	dagen	en	hard	werk	is	het	dan	zover,	dit	
ontwerpverslag	is	af!	De	laatste	maanden	waren	super	leerzaam,	maar	
ik	ben	ook	wel	toe	aan	een	klein	winterslaapje.

In	deze	periode	hebben	taloze	mensen	mij	geholpen	om	aan	de	nodige	
informatie	te	komen	en	ondersteunen	bij	ontwerpbeslissingen.	
Hierbij	wil	ik	mijn	begeleiders	Henk-Jan	en	Inge	Ploum	bedanken	voor	
de	nodige	feedbackmomenten	en	ondersteuning.	

Mike	Vincent	bij	de	hulp	voor	het	3D	ontwerp	en	3D	print	en	Sidney	
Kuijper	voor	de	ondersteuning	van	de	materiaalkeuzes.	Zonder	jullie	
had	het	product	er	niet	uitgezien	zoals	het	nu	is	geworden.

Deskundige	oog	van	Tim	Buijs	voor	zijn	tijd	en	goede	adviezen	en	alle	
respondenten	die	mee	hebben	gedaan	aan	de	onderzoeken!
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Samenvatting

Mensen	zijn	sinds	het	begin	van	het	digitale	tijdperk	steeds	verder	van	
de	natuur	komen	te	staan.	Dit	is	in	de	evolutie	van	de	mens	en	zeker	
met	deze	snelheid,	een	onoverbrugbare	stap.	Mensen	grijpen	steeds	
sneller	naar	hun	smartphone	zonder	dat	hier	een	reden	voor	is.	In	de	
laatste	twee	jaar	is	het	smartphonegebruik	al	met	meer	dan	50%	
toegenomen.	Vooral	jongvolwassenen	ondervinden	hiervan	de	
grootste	problemen.	Dit	kan	zijn	doordat	er	verveling	is	of	om	
afleiding	te	zoeken.	Dit	is	niet	zonder	consequenties,	slaapproblemen	
door	smartphonegebruik	zijn	een	steeds	groter	wordend	fenomeen.	
Dit	komt	voornamelijk	doordat	de	smartphone	een	intrede	heeft	
gemaakt	binnen	het	slaapritueel.	Hierdoor	blijft	het	brein	druk	en	
wordt,	er	door	de	bloodstelling	aan	kunstlicht	het	melatonine	niveau	
niet	voldoende	opgebouwd,	waardoor	de	slaap	wordt	verslechtert.

Het	doel	is	mensen	terug	te	brengen	naar	het	ritme	van	de	natuur	
waardoor	zij	een	gezond	en	natuurlijk	slaap-	en	waakritme	krijgen	met	
de	bijkomende	positieve	effecten	van	een	goede	nachtrust.	Door	een	
product	te	realiseren	wat	de	aandacht	afleidt	van	de	smartphone	en	
ervoor	zorgt	dat	de	gebruiker	een	goede	nachtrust	ervaart.		

Doordat	het	gebruik	van	de	smartphone	geen	positieve	aspecten	met	
zich	meedraagt	rond	de	slaapcyclus,	is	er	gekozen	om	een	fysiek	
product	te	ontwerpen	die	de	smartphone	wegneemt	uit	het	
slaapritueel. 

Er	is	een	fysiek	product	ontworpen	dat	helemaal	op	zichzelf	staat	en	
werkt	zonder	bijkomstigheid	van	applicaties.	Dit	product	is	meerdere	
malen	getest	bij	de	doelgroep	en	voorgelegd	bij	slaapexperts.	Omdat	
het	product	inspeelt	op	de	waarden	en	zintuigen	van	de	doelgroep	en	
bestaat	uit	natuurlijke	elementen,	zal	dit	product	de	gebruiker	
terugbrengen	naar	zijn	natuurlijke	ik	en	bijdragen	aan	een	betere	
slaap. 

Om	de	doelgroep	afstand	te	laten	nemen	van	de	smartphone	binnen	
de	slaaprituelen	is	het	product	Leafe	ontwikkeld.	Dit	is	een	wekker	met	
hierop	bladeren	die	open	en	dicht	kunnen,	hierin	kan	de	gebruiker	zijn	
smartphone	plaatsen	waardoor	er	geen	afleiding	van	de	smartphone	is	
binnen	het	slaapritueel.	

Het	product	is	meerdere	malen	getest	bij	de	doelgroep	en	experts,	hier	
kwamen	hele	positieve	berichten	uit	en	is	daarom	te	zeggen	dat	het	
product	veel	potentie	heeft	om	jongvolwassen	te	ondersteunen	bij	een	
betere	nachtrust.

Het	product	zal	verder	ontwikkeld	moeten	worden	om	de	doelgroep	
optimaal	te	kunnen	ondersteunen	en	langdurig	getest	moeten	worden	
om	met	zekerheid	te	kunnen	bevestigen	dat	het	product	kan	
ondersteunen	bij	een	betere	nachtrust	onder	jongvolwassenen.

De	doelgroep	voor	dit	product	zijn	jongvolwassenen,	in	de	praktijk	zou	
dit	product	kunnen	worden	ingezet	onder	alle	leeftijden.	
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Persoonlijke	motivatie

Het	gene	dat	ik	steeds	meer	zie	gebeuren	is	dat	mensen	verder	van	
hun	natuurlijk	oorsprong	komen	te	staan	door	het	gebruik	van	digitale	
producten.	Door	het	gebruik	van	deze	digitale	producten	dwalen	we	
steeds	verder	af.	Ik	heb	een	grote	passie	voor	de	natuur	en	laat	dit	
terugkomen	in	mijn	ontwerpen.	Als	ontwerper	wil	ik	met	mijn	
producten	ervoor	zorgen	dat	mensen	terug	worden	gebracht	naar	het	
ritme	van	de	natuur.	Door	hiervoor	producten	te	verwezenlijken	zullen	
mensen	zich	meer	op	hun	gemak	voelen	en	een	prettiger,	stressvrij	
leven	leiden.	Door	natuurlijk	elementen	terug	te	laten	komen	in	het	
ontwerp	wil	ik	de	gebruiker	terugbrengen	naar	de	oorsprong.	

Duurzaamheid	vind	ik	erg	belangrijk	om	terug	te	laten	komen	in	mijn	
ontwerpen	om	hiermee	ook	bij	te	dragen	aan	een	betere	wereld.	
Hierbij	is	het	belangrijk	dat	er	vanaf	het	begin	van	het	ontwerp	wordt	
nagedacht	hoe	een	product	is	opgebouwd	en	uit	wat	voor	materialen	
het	product	gemaakt	kan	worden.	Zo	kan	een	product	circulaire	
worden	gebruikt	en	hoeven	er	geen	nieuwe	grondstoffen	worden	
gewonnen.	

Het	bedrijf	dat	ik	heb	gevonden	is	Room	for	Concepts.	Dit	bedrijf	
bedenkt	concepten	waarbij	maatschappelijke	vraagstukken	en	
gedragsverandering	centraal	staan.	Hierin	ben	ik	zelf	ook	erg	
geïnteresseerd	en	dit	is	ook	de	reden	waardoor	het	zo	goed	klikte	
tussen	mij	en	het	bedrijf.

Voor	het	onderwerp	was	ik	vrij	om	te	kiezen	waar	ik	het	over	wilde	
hebben.	In	eerste	instantie	leek	mij	het	afvalprobleem	een	geschikt	
onderwerp.	Uiteindelijk	hebben	ik	er	samen	met	Room	for	Concepts	
er	toch	gekozen	om	een	ander	onderwerp	te	kiezen	en	onderzoek	te	
gaan	doen	naar	stress	die	ervaren	kan	worden	door	het	online	zijn	via	
sociale	media	en	de	opkomst	van	de	smartphone.	In	mijn	rondvraag	
binnen	mijn	omgeving	ben	ik	erachter	gekomen	dat	dit	een	probleem	

waar	ook	veel	vrienden	mee	zitten.	Zij	geven	ook	aan	dat	zij	
weleens	wat	minder	bereikbaar	zouden	willen	zijn.	Door	de	opkomst	
van	sociale	media	en	is	het	tegenwoordig	bijna	onmogelijk	om	
onbereikbaar	te	zijn.	Ik	geloof	dat	het	kwijtraken	van	het	ritme	van	de	
natuur	ons	in	het	dagelijks	leven	veel	stress	oplevert.		

De	visie	die	ik	heb	is,	jongvolwassenen	in	hun	slaaprituelen	
terugbrengen	naar	het	ritme	van	de	natuur	door	een	fysiek	product	te	
ontwerpen.
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Aanleiding

Room	for	Concepts	is	een	bedrijf	dat	is	gespecialiseerd	in	het	
ontwerpen	voor	maatschappelijke	vraagstukken.	De	focus	ligt	hierbij	
om	op	een	verantwoorde	manier	de	wereld	om	ons	heen	fijner	en	
leefbaarder	te	maken.	Room	for	Concepts	beschikt	over	veel	ervaring	
en	kennis	als	het	gaat	over	interactie	ontwerp,	communicatie	en	
gedragsverandering.	Vanuit	Room	for	Concepts	wordt	van	huis	uit	
ontworpen	en	hier	later	gepaste	bedrijven	bij	gevonden	om	mee	
samen	te	werken.	

Room	for	Concepts	had	nog	geen	ontwerpvragen	op	de	plank	liggen	
om	aan	te	beginnen.	Hierdoor	was	ik	als	afstudeer	stagiair	vrij	om	
onderwerpen	aan	te	dragen	die	mij	interessant	leken.	Hieruit	is	als	
opdracht	gekomen	‘mensen	helpen	aan	een	stressvrij	leven’.

Deze	opdracht	is	gekomen	uit	het	probleem	dat	mensen	steeds	
drukker	zijn,	vooral	online	en	hierdoor	hun	natuurlijke	oorsprong	uit	
het	oog	verliezen.	



1
Oriëntatie
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1.1	 Huidige	situatie

1.1.1 Context
De	online	aanwezigheid	is	de	afgelopen	jaren	erg	toegenomen	en	
blijft	ook	stijgen.	Met	online	aanwezigheid	wordt	bedoeld,	alle	tijd	die	
wordt	doorgebracht	op	devices	die	in	verbinding	staat	met	het	internet	
ofwel	het	beeldschermgebruik	of	schermtijd.	Dit	heeft	mede	te	maken	
met	toegenomen	globalisering	en	de	opkomst	van	computers	en	
andere	innovatieve	technologieën	(Howison,	Finger,	&	Hauschka,	
2014).	Mensen	van	alle	leeftijden	blijven	continu	online,	hierdoor	
wordt	hun	sociaal	en	psychologisch	welzijn	beïnvloedt	(Li,	Loh,	Evans,	
&	Lorenzi,	2013).	

1.1.2	 Reden	dan	mensen	online	zijn
De	online	aanwezigheid	van	mensen,	ongeacht	leeftijd,	geslacht	of	in	
het	bedrijfsleven	in	de	moderne	wereld	is	versneld	toegenomen	door	
het	gebruik	van	sociale	media	platforms.	Facebook,	Instagram,	
Youtube	maar	ook	nieuwswebsites	zoals	nu.nl	vallen	onder	deze	
platforms.	Mensen	in	de	21e	eeuw,	waaronder	de	kinderen,	
adolescenten,	tieners,	jonge	volwassenen	en	ouderen,	zijn	om	
verschillende	redenen	online	aanwezig.	Kinderen	bijvoorbeeld	blijven	
continu	online	voor	het	bekijken	van	tekenfilms	en	het	spelen	van	
grafische	spellen	op	bijvoorbeeld	de	Playstation,	Xbox	of	computer.	
Adolescenten,	tieners,	jongvolwassenen	en	ouderen	blijven	online	
doordat	ze	chatten	met	vrienden	of	familie,	luisteren	naar	muziek,	
video’s	bekijken	en	nieuws-	sites	bezoeken	(Bhardwaj,	Avasthi,	&	
Goundar,	2017).	

1.1.3	 Sociaal	probleem
De	toenemende	mate	van	de	online	aanwezigheid	is	een	sociaal	
probleem	geworden.	Er	wordt	steeds	meer	tijd	doorgebracht	achter	
beeldschermen.	Dit	heeft	diverse	gevolgen	met	name	voor	kinderen	
en	jongvolwassen.	Hierdoor	wordt	de	online	aanwezigheid	een	steeds	
groter	punt	van	discussie	in	het	gezinsleven.	Dit	komt	omdat	we	steeds	

afhankelijker	zijn	van	deze	beeldschermen	en	er	ook	steeds	meer	
bijkomen	(Derksen,	2019).			

1.1.4 Klachten
Online	aanwezig	zijn	kan	veel	stress	geven,	maar	ook	ergere	klachten	
zoals	depressiviteit,	eenzaamheid,	slaapstoornissen	en	angst	komen	
hierdoor	voor	(Haverslag,	2013).	De	opkomst	van	de	smartphone	heeft	
hier	een	grote	rol	in	gespeeld.	Uit	onderzoek	van	de	stichting	Internet	
en	Domein	Registratie	blijkt	dat	Nederlanders	gemiddeld	61	uur	per	
maand	op	hun	smartphone	zaten	in	2018	in	2016	was	dit	nog	geen	40	
uur.	Hiervan	wordt	de	helft	van	de	tijd	op	Facebook	of	Google	gezeten	
voor	sociale	media	te	bekijken	of	online	te	shoppen	(Den	Boer,	2018).	
De	smartphone	is	niet	meer	weg	te	denken	uit	ons	dagelijkse	leven	
maar	ook	het	internet	gebruik	via	andere	devices,	zoals	computers	of	
tablets,	neemt	toe.	Het	gemiddelde	aantal	uren	online	in	Nederland	
ligt	op	bijna	5	uur	per	dag	en	dit	stijgt	elk	jaar	(Kemp,	2018).	Op	dit	
moment	gebruikt	96%	van	de	Nederlands	het	internet	en	94%	gebruikt	
het	internet	elke	dag	(We	are	social,	2019).	

Figuur	1:	Voelt	zich	verslaafd	aan	sociale	media	in	2017	Bron:	CBS,	2018
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Sociale	media	is	een	wezenlijk	probleem,	zelfs	jongeren	ondervinden	
hiervan	problemen.	De	helft	van	de	jongeren	tussen	12-16	geven	aan	
dat	zij	verslaafd	zijn	aan	sociale	media	(NOS,	2018).	Ook	onder	
jongvolwassenen	tussen	de	18-25	jaar	oud	is	een	grote	verhoging	te	
zien	van	het	percentage	wat	zich	verslaafd	voelt.	Dit	percentage	is	in	
van	19%	naar	29%	gegaan	tussen	2015	en	2017	(CBS,	2018).	In	
onderstaande	tabel	van	het	CBS	is	te	zien	dat	jongvolwassen	tussen	de	
18-25	jaar	oud	het	grootste	percentage	is	dat	zich	verslaafd	voelen	aan	
sociale	media	(CBS,	2018).	

Ook	is	door	het	CBS	onderzocht	hoeveel	de	jongvolwassen	van	18-
25	jaar	oud	per	dag	sociale	media	gebruiken.	In	figuur	2	is	hierin	een	
duidelijke	groei	te	zien	in	twee	jaar	tijd	(CBS,	2018).	Dit	zorgt	ervoor	
ervoor	dat	34%	van	de	jongvolwassen	aangeeft	bang	is	om	dingen	te	
missen	als	ze	geen	gebruik	maken	van	sociale	media.	Dit	was	twee	jaar	
ervoor	nog	17%.	Ook	de	nachtrust	wordt	steeds	slechter	ervaren	door	
jongvolwassenen,	een	stijging	van	26%	naar	41%	van	2015	tot	2017	
(CBS,	2018).

Een	online-	of	sociale	mediaverslaving	is	nog	geen	officiële	term	die	
gebruikt	kan	worden	en	dit	zal	ook	nog	een	aantal	jaren	onderzoek	
vergen	voordat	dit	erkend	zal	worden	(NOS,	2018).	Hierdoor	is	het	erg	
lastig	om	dit	te	diagnosticeren	en	vast	te	stellen	hoe	groot	het	
probleem	precies	is	(NOS,	2018).	Toch	is	het	in	figuur	3	duidelijk	te	
zien	dat	de	gevolgen	erg	groot	zijn	en	nu	ook	zo	worden	ervaren	(CBS,	
2018).	Daarom	wil	ik	gaan	onderzoeken	of	de	problemen	die	ontstaan	
door	online	aanwezigheid	verminderd	kunnen	worden.

Figuur	2:	18-25	jarige,	uren	per	dag	op	sociale	media	Bron:	CBS,	2018	
           

Figuur	3:	Invloed	van	sociale	media	Bron:	CBS,	2018



15

1.2	 Ontwerpopgave

De	ontwerpopgave	waar	in	dit	onderzoek	aan	gewerkt	zal	worden	is,	
het	minder	gebruik	laten	maken	van	de	smartphone	bij	jong-
volwassenen	die	slaapproblemen	hiervan	ervaren.	Hier	is	de	volgende	
onderzoeksvraag	uitgekomen:	

1.2.1	 Onderzoeksvraag	sprint	1
	“Hoe	kan	je	jongvolwassenen	laten	minderen	in	hun	online	aanwezig-
heid?”

1.2.2	 Herformulering	onderzoeksvraag	sprint	2
“Hoe	kan	je	jongvolwassenen	die	slecht	slapen	vanwege	smartphone-
gebruik	helpen	aan	een	betere	nachtrust?”

1.2.3	 Herformulering	onderzoeksvraag	sprint	3
“Hoe	kan	je	jongvolwassenen	die	slecht	slapen	vanwege	smartphone-
gebruik	een	passend	alternatief	bieden	waardoor	zij	een	betere	nacht-
rust	ervaren?”

1.2.4	 Deelvragen
Wat	is	het	onlinegedrag	van	jongvolwassenen?
Wat	is	de	ervaring	van	de	doelgroep	met	hun	online	aanwezigheid?
Wat	heeft	invloed	op	het	smartphone	gebruik?
Wat	is	de	waarde	van	de	doelgroep?
Wat	is	de	kennis	over	de	schadelijke	gevolgen	van	hun	smartphone	
gebruik?
Hoe	kan	het	smartphone	gebruik	van	de	doelgroep	intrinsiek	of	
extrinsiek	worden	beïnvloed?
Met	wat	voor	soort	product	kan	de	doelgroep	kan	de	doelgroep	
beïnvloed	worden?



16

1.3	 Toekomstige	situatie 

1.3.1 Ontwerpdoelen voor de eindgebruiker
De	gebruiker	is	er	steeds	meer	van	bewust	dat	het	smartphone	gebruik	
voor	en	na	het	slapen	niet	goed	is	voor	zijn	welzijn	en	het	niet	goed	
is	voor	het	slaap-	waakritme.	Hiervoor	zal	de	gebruiker	een	passend	
alternatief	geboden	worden	waardoor	hij	zijn	smartphone	niet	
gebruikt	voor,	tijdens	en	na	het	slapen	voor	een	zo’n	comfortabel	
mogelijke	nachtrust.	Hiervoor	zal	de	eindgebruiker	dichter	bij	de	
natuur	moeten	worden	gebracht.		

1.3.2	 Ontwerpdoelen	voor	de	opdrachtgever
Met	dit	project	helpen	we	jongvolwassenen	aan	een	gezondere	leefstijl	
met	meer	voldoening.	Dit	doen	we	door	onze	doelgroep	te	verleiden	
tot	minder	smartphonegebruik,	hetgeen	dit	in	de	weg	staat.	We	
focussen	ons	met	name	op	mindering	in	de	ochtend	en	in	de	avond,	
voor	en	na	het	slapen	gaan.	Door	het	afbakenen	van	een	betere	
(nacht)rust	willen	we	ook	negatieve	neveneffecten	door	dit	overmatig	
gebruik	van	smartphone	tegengaan,	zoals	stress,	angst	en	depressie.	
Het	product	moet	een	goede	oplossing	zijn	voor	het	probleem	en	
aansluiten	bij	de	waarden	van	de	gebruiker	zodat	het	op	de	markt	kan	
worden	gebracht.

1.3.3 Ontwerpdoelen voor de stakeholders
Doordat	de	gebruiker	een	betere	nachtrust	zal	ervaren	zal	hij	overdag	
fitter	en	energieker	zijn.	Daardoor	heeft	hij	meer	energie	om	leuke	
dingen	te	doen	met	vrienden	of	familie	en	zullen	de	prestaties	op	zijn	
werk	toenemen.	Ook	zal	hij	minder	klachten	ondervinden	waarvoor	hij	
naar	een	medisch	specialist	hoeft	te	gaan.	Deze	gezonde	levensstijl	
motiveert	anderen	om	zijn	voorbeeld	te	volgen	door	de	positieve	
verhalen	die	hij	zal	verkondigen.				
 

1.3.4 Ontwerpdoelen voor de ontwerper
Ik	wil	een	product	ontwikkelen	waardoor	de	gebruiker	dichter	bij	de	
natuur	komt	en	het	een	gezond	slaap-	waakritme	kan	ontwikkelen.	
Door	een	product	te	ontwikkelen	wat	hier	aan	bij	kan	dragen	wil	ik	een	
positieve	stempel	zetten	op	de	maatschappij.

1.3.5	 Maatschappelijke	relevantie
Door	een	betere	nachtrust	zullen	mensen	positiever	en	fitter	in	het	
leven	staan	en	door	mensen	te	beïnvloeden	in	het	minderen	van	hun	
smartphone	gebruik	kunnen	klachten	zoals	depressiviteit,	
eenzaamheid,	slaapstoornissen	en	angst	voorkomen	worden.	Hiermee	
kunnen	zorgkosten	worden	bespaard	die	anders	moesten	worden	
gemaakt	om	deze	klachten	te	bestrijden.	

1.3.6	 Duurzaamheid
Het	product	zal	met	duurzame	materialen	worden	geproduceerd	en	
op	een	ciruclaire	manier	in	elkaar	worden	gezet	zodat	als	er	iets	kapot	
gaat	de	onderdelen	makkelijk	te	vervangen	zijn.	Hier	zal	ook	rekening	
mee	worden	gehouden	omdat	ik	eerste	een	opdracht	wilde	doen	dat	
te	maken	had	met	het	scheiden	van	afval.	Met	dit	project	kan	hier	ik	
hier	van	te	voren	rekening	mee	houden.



17

1.4	 Inrichting	ontwerpproces 

In	figuur	4,	hiernaast	weergegeven,	is	een	inrichting	van	het	ontwerp-
proces	opgesteld.	Zo	is	duidelijk	en	overzichtelijk	te	zien	welke	stappen	
worden	gezet	om	tot	een	goed	en	waardevol	resultaat	te	komen.	In	
bijlage	1	staat	het	ontwerpproces	uitgeschreven	beschreven.

Figuur	4:	Voelt	zich	verslaafd	aan	sociale	media	in	2017	Bron:	CBS,	2018



2
Sprint	1



Hoe kan je jongvolwassenen laten minderen in hun 
online aanwezigheid?

De	stress	die	ervaren	wordt	door	online	aanwezigheid	heeft	als	
oorzaak	het	kwijtraken	van	de	natuurlijke	oorsprong.	In	deze	sprint	
wordt	er	dieper	op	het	fenomeen	online	aanwezigheid	ingegaan.	
Hierin	zal	voor	de	huidige	situatie	worden	onderzocht	waarom,	
wanneer,	met	wie,	waar	en	met	wat	zij	online	aanwezig	zijn.	Hierna	zal	
worden	onderzocht	wat	zij	hieraan	positief	of	negatief	ervaren.		
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Wat is het onlinegedrag van jongvolwassenen?

In	dit	gedeelte	van	het	onderzoek	zal	de	doelgroep	worden	gevraagd	
om	een	tijdlijn	te	maken	van	twee	dagen.	Hierin	geven	zij	aan	door	
middel	van	de	vijf	W’s,	met	wie,	waar,	wat,	waarom	en	wanneer,	zij	
online	aanwezig	waren.	
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2.1	Timeline
 
Om	een	beeld	te	krijgen	van	de	doelgroep	is	er	begonnen	met	een	
cultural	probe,	in	dit	geval	een	tijdlijn	die	de	doelgroep	zelf	kon	
invullen.	Cultural	probes	zijn	bedoeld	om	mensen	te	inspireren	en	
nieuwe	vormen	van	zelfinzicht	te	krijgen	over	hun	leven,	omgeving	en	
gedachten	(Gaver,	2004).	Met	de	tijdlijn	zijn	vijf	respondenten	die	
binnen	de	doelgroep	vallen,	aan	de	slag	gegaan.	Hierin	hebben	ze	
opgeschreven	door	middel	van	de	vijf	W’s,	met	wie,	waar,	wat,	waarom	
en	wanneer,	zij	online	aanwezig	waren.	Deze	methode	is	erg	geschikt	
om	erachter	te	komen	wat	precies	het	probleem	is	bij	de	doelgroep	
(Bakker,	2017).	Het	onderzoek	is	uitgevoerd	op	3	en	4	maart	2019.	

Deze	cultural	probe	is	gekozen	om	een	goed	beeld	te	krijgen	over	het	
onlinegedrag	van	jongvolwassenen.	Eerst	zijn	de	respondenten	
uitgelegd	dat	zij	elk	uur	van	de	dag	bij	moesten	houden	hoe	zij	online	
aanwezig	waren	geweest	door	middel	van	de	5W’s.	Er	is	gekozen	voor	
een	zondag	en	een	maandag	om	zo	het	weekend	en	een	werkdag	te	
kunnen	onderzoeken.	

Er	is	gekozen	om	de	respondenten	de	cultural	probe	(Figuur	5)	met	pen	
en	papier	te	laten	invullen	om	ze	zo	niet	nog	extra	naar	een	scherm	te	
trekken.	Nadat	de	respondenten	het	formulier	hadden	ingevuld	is	er	
op	dinsdag	een	bezoek	gebracht	om	de	resultaten	op	te	halen.	Hierbij	
zijn	er	nog	extra	aanvullende	waarom	vragen	gesteld	om	zo	tot	een	
goed	inzicht	te	komen.	Deze	inzichten	zijn	verwerkt	in	een	user	journey	
(Bijlage	2	&	3).	

Figuur	5:	creatieve	sessie,	timeline	(niet	ingevuld)
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2.2	Resultaten

2.2.1	 User	journey
Om	inzicht	te	krijgen	in	alle	resultaten	zijn	de	vijf	tijdlijnen	in	een	user	
journey	verwerkt.	Er	zijn	twee	verschillende	user	journeys	gemaakt	
omdat	er	een	over	het	weekend	gaat	en	de	andere	over	een	werkdag	
(bijlage	2	&	3).	Bij	het	scannen	van	de	resultaten	was	er	al	snel	te	zien	
dat	er	grote	verschillen	bestaan	tussen	het	weekend	(Bijlage	2)	en	een	
werkdag	(Bijlage	3).	De	uitkomsten	zijn	samengevoegd	en	
gevisualiseerd.	Bij	het	innemen	van	de	user	journeys	is	er	door	
middel	van	de	waarom	vraag	doorgevraagd.	Om	een	duidelijker	beeld	
te	krijgen	wat	de	respondenten	voelde	bij	wat	ze	uitvoerden	tijdens	
de	dag.	In	afbeelding	1	zijn	een	aantal	voorbeelden	van	de	timelines	
gegeven.	Hieruit	kwam	dat	zij	vooral	op	hun	smartphone	zitten	als	
ze	zich	vervelen	of	als	vermaak.	Dit	komt	uit	nieuwschierigheid	maar	
ook	doordat	ze	meldingen	krijgen	en	hierdoor	hun	smartphone	erbij	
pakken.	Andere	devices	zoals	een	laptop	werden	vooral	functioneel	
gebruikt	voor	werk	of	school.			

2.2.2	 Inzichten
De	belangrijkste	inzichten	staan	hieronder	weergegeven	in	triggers,	
gewoontes	en	uitkomsten	(Hermsen	&	Renes,	2015).	Dit	zijn	de	
voornaamste	redenen	dat	de	doelgroep	online	aanwezig	is	geweest.

Triggers:	 Wakker	worden,	verveling,	vermaak,	ontspannen,	
	 	 verplichting,	tijd	doden,	informatie	opzoeken,	
	 	 meldingen,	notificaties	en	push	melding
Gewoontes:	 Ochtendritueel	(wakker	worden	door	socialmedia),	uit		
	 	 verveling,	online	tijdens	pauze,	moment	van	
	 	 ontspanning	online,	online	onderweg,	in	slaap	komen
Uitkomst:	 Moment	van	ontspanning,	vermaak,	routine,	verveling,		
	 	 meldingen,	push	berichten

Afbeelding	1:	creatieve	sessie,	timeline

2.2.3	 Belangrijkste	inzichten
-	 Online	aanwezigheid	is	een	gewoonte
-	 Online	aanwezigheid	wordt	positief	ervaren
-	 Online	aanwezigheid	komt	vooral	door	tijd	doden	en	vermaak
-	 Verveling	is	vaak	de	oorzaak	van	telefoongebruik
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Wat is de ervaring van de doelgroep met hun online 
aanwezigheid?

In	hoeverre	vindt	de	doelgroep	zijn	online	aanwezigheid	positief	of	
negatief?	Dit	is	een	relevante	vraag	om	een	beter	beeld	van	het	
probleem	te	krijgen	hoe	de	doelgroep	zijn	eigen	online	aanwezigheid	
ervaart.	Daarom	wordt	er	in	dit	onderzoek	gekeken	naar	wat	de	
doelgroep	zelf	van	zijn	online	aanwezigheid	vindt	en	wat	hun	ervaring	
hiermee is.
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2.3	 User	journey	

Vanuit	het	vorige	onderzoek	zijn	vier	respondenten	meegenomen	om	
een	user	journey	te	maken.	Dit	is	gedaan	omdat	zij	al	inzicht	hebben	in	
hun	online	aanwezigheid.	Ook	doet	er	een	controlegroep	mee	van	vier	
nieuwe	respondenten	mee.	Hierdoor	is	er	een	goed	beeld	te	krijgen	
van	de	doelgroep	die	wel	inzicht	heeft	in	zijn	online	aanwezigheid	
van	de	doelgroep	die	dit	niet	heeft.	Hierin	zijn	ze	gevraagd	om	van	de	
gehele	dag	op	te	schrijven	wat	zij	positief	of	negatief	ervaren	aan	het	
online	aanwezig	zijn.	Dit	was	verdeeld	over	de	ochtend,	middag	en	
avond.			

Bij	de	respondenten	die	mee	hebben	gedaan	aan	het	eerste	onderzoek	
(§2.2)	zijn	na	dit	onderzoek	direct	aan	de	slag	gegaan	met	de	user	
journey.	Voor	de	controlegroep	was	het	lastiger,	omdat	zij	nog	geen	
kennis	hadden	over	hun	online	aanwezigheid.	Hierdoor	moest	er	eerst	
worden	uitgelegd	wat	je	online	aanwezigheid	inhoudt.	Na	een	korte	
uitleg	konden	zij	aan	de	slag.	Van	tevoren	is	er	een	blad	ontworpen	
waarop	de	respondenten	hun	inzichten	kunnen	invullen.	De	
respondenten	kregen	15	minuten	de	tijd	om	hun	inzichten	en	
gevoelens	op	te	schrijven.	In	afbeelding	2	is	een	voorbeeld	te	zien	van	
een	van	de	creatieve	sessies.	Dit	onderzoek	is	uitgevoerd	in	groepjes	
van	2	verdeeld	over	4	groepen	op	7	maart	2019.	

Afbeelding	2:	creatieve	sessie,	user	journey
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2.4	 Resultaten

2.4.1	 Ochtend
In	de	ochtend	is	te	zien	dat	de	doelgroep	het	fijn	vindt	om	met	zijn	
telefoon	wakker	te	worden.	Hierdoor	hebben	ze	een	moment	van	
afleiding	waardoor	ze	wakker	kunnen	worden	zonder	afleiding	van	hun	
smartphone.	Ze	geven	aan	dat	ze	dit	fijn	vinden	omdat	de	wekker	af	
gaat	vanaf	hun	telefoon	en	dat	ze	hierna	nog	even	in	bed	sociale	
contacten	kunnen	bijhouden,	social	media	bekijken	en	entertainment	
hebben.	Het	tegenstrijdige	is	dat	ze	problemen	hiervan	ondervinden	
zoals	te	lang	blijven	liggen	en	druk	voelen	om	meteen	te	moeten	
reageren	(afbeelding	4).	Ook	het	moe	worden	van	naar	een	scherm	
kijken	in	de	ochtend	word	genoemd	(afbeelding	3).	Verder	in	de	
ochtend	komen	de	problemen	terug	tijdens	het	werken	of	op	school.	
Hieraan	zie	je	dat	zij	het	prettig	vinden	om	sociaal	contact	te	
onderhouden	en	afleiding	te	kunnen	hebben.	Het	probleem	wat	zij	
hierbij	ondervinden	is	dat	ze	een	constante	afleiding	ervaren	en	hierbij	
ook	worden	afgeleid	van	hun	werk	of	schoolopdrachten.	

2.4.2	 Middag
In	de	middag	is	te	zien	dat	de	doelgroep	het	erg	fijn	vindt	om	online	
aanwezig	te	zijn.	Dit	met	verschillende	redenen	zoals	makkelijk	
bereikbaar	zijn,	tijdens	de	pauze	iets	voor	jezelf	te	doen	of	
functionaliteiten	tijdens	werk	of	school.	Het	belangrijkste	inzicht	is	dat	
er	veel	wordt	gekozen	voor	een	moment	van	pauze	door	online	
aanwezig	te	zijn.	

Het	gene	wat	de	doelgroep	als	negatief	ervaart,	is	dat	ze	het	vooral	
zien	als	een	afleiding	van	hun	dagelijkse	bezigheden.	Ook	zitten	men-
sen	meer	in	hun	eigen	wereld	omdat	ze	tijdens	de	pauze	niet	met	el-
kaar	praten	maar	juist	op	hun	telefoon	zitten.	Ook	geeft	de	doelgroep	
aan	door	het	gebruik	van	schermen	zich	moe	te	voelen.

Afbeelding	3:	creatieve	sessie,	ochtend	1

Afbeelding	4:	creatieve	sessie,	ochtend	2

Afbeelding	5:	creatieve	sessie,	middag



26

2.4.3	 Avond
In	de	avond	geeft	de	doelgroep	aan	vooral	online	aanwezig	te	zijn	om	
sociale	contacten	bij	te	houden	en	te	ontspannen.	Hieraan	geven	zij	
aan	dat	ze	vooral	langer	wakker	liggen	en	minder	snel	in	slaap	vallen	
doordat	ze	op	hun	telefoon	zitten	(afbeelding	6	&	7).	Dit	blijkt	ook	uit	
onderzoek	dat	mensen	die	voor	het	slapen	nog	op	hun	telefoon	zitten	
gemiddeld	40	minuten	minder	slapen	(§2.4.5).	Dit	komt	doordat	door	
het	blauwe	licht	de	aanmaak	van	melatonine	bevorderd	wordt	waar-
door	je	niet	kan	slapen.

2.4.4	 Wakker	worden	met	telefoon	
Een	smartphone	met	applicaties	stelt	de	doelgroep	in	staat	om	contact	
te	maken	met	anderen	contact	te	zoeken	vanaf	het	moment	dat	ze	
wakker	worden	tot	het	einde	van	de	dag.	Dit	doen	zij	door	wakker	te	
worden	met	hun	smartphone	en	te	praten	met	anderen.	Uit	onderzoek	
blijkt	dat	80%	van	de	smartphone	gebruikers	zijn	smartphone	gebruikt	
binnen	de	eerste	15	minuten	na	het	ontwaken	in	de	ochtend	(IDC,	
2013). 

2.4.5	 Licht	van	digitale	schermen	voor	het	slapen
Uit	recent	onderzoek	is	gebleken	dat	het	gebruik	van	lichtgevende	
schermen	in	de	avond	slecht	is	voor	de	nachtrust.	Bewustwording	van	
het	gebruik	van	de	computer,	smartphone	of	tablet	een	uur	voor	het	
slapen	is	dan	ook	erg	belangrijk.	Het	blauwe	licht	blijkt	het	probleem	
te	zijn	en	het	onderzoek	toont	aan	dat	er	samenhang	te	vinden	is	
tussen	een	slechte	nachtrust	en	het	gebruik	van	(meerdere)	schermen	
die	blauw	licht	afgeven.	Het	is	gebleken	dat	iemand	die	gebruik	maakt	
van	een	scherm	die	blauw	licht	afgeeft	voor	het	slapen	40	minuten	
korter	slaapt	dan	iemand	die	dit	niet	doet.	Bij	adolescenten	is	het	
gebruik	voor	het	slapen	gaan	83%.	Deze	groep	ondervindt	klachten	
zoals	later	in	slaap	vallen,	korter	slapen	en	in	de	nacht	wakker	worden.	
Overdag	resulteert	dit	in	moe	zijn	of	moeite	hebben	met	wakker	

Afbeelding	6:	creatieve	sessie,	avond

Afbeelding	7:	creatieve	sessie,	avond

blijven.	De	klachten	werden	minder	door	het	gebruik	van	een	oranje	
bril	of	het	verminderen	van	schermtijd	in	de	avond	(RIVM,	2019).		

2.4.6	 Relatie	tussen	verveling	en	smartphone	gebruik
Verveling	hebben	we	als	mens	nodig	om	creatief	te	kunnen	zijn.	Het	
gat	dat	onstaat	door	verveling	kan	de	smartphone	perfect	opvullen.	
Hierdoor	is	het	voor	de	moderne	mens	moeilijk	geworden	om	zich	nog	
te	vervelen.	Hierdoor	is	een	sterk	verband	te	zien	tussen	verveling	en	
smartphonegebruik.	Verveling	is	een	moment	van	rust	dat	het	
menselijk	brein	nodig	heeft	om	goed	te	kunnen	functioneren	(Matic,	
Pielot	en	Oliver,	2015).	

2.4.7	 Schadelijke	gevolgen	smartphone	
Er	zijn	ontelbare	schadelijke	gevolgen	van	het	gebruik	van	
smartphones,	die	niet	alleen	een	bedreiging	vormen	voor	de	sociale	
en	emotionele	eigenschappen	van	de	gebruikers,	maar	ook	voor	hun	
algemene	gezondheidstoestand.	In	deze	context	zijn	de	verschillende	
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Afbeelding	8:	uitkomsten	creatieve	sessie,	user	journey

nadelige	effecten	die	het	gevolg	zijn	van	het	gebruik	van	de	
smartphone	voor	de	moderne	gebruikers	een	tekort	aan	het	maken	
van	real-life	gemeenschappelijke	interacties	met	anderen,	enorme	
achteruitgang	in	academische	werken	als	gevolg	van	afleiding	in	de	
leerprocedure	en	achteruitgang	van	gesprekskwaliteit.	Bovendien	
omvatten	de	andere	destructieve	effecten	van	de	smartphone	
meestal	een	verhoogd	niveau	van	slaapstoornissen,	angst,	depressie,	
een	gevoel	van	ongeluk	en	een	lagere	mate	van	empathie	(Singh	&	
Samah, 2018).

2.4.8	 Slaapritueel
Op	dit	moment	heeft	de	online	aanwezigheid	een	grote	invloed	op	
het	slaapritueel,	voornamelijk	de	smartphone.	De	doelgroep	geeft	aan	
hier	last	van	te	ondervinden	door	moeilijker	in	slaap	te	komen	en	last	
te	ondervinden	van	het	licht	dat	hieruit	komt.	De	smartphone	heeft	
hiermee	een	vaste	plek	gekregen	binnen	het	slaapritueel	en	word	last	
van	ondervonden.	

2.4.9	 Belangrijkste	inzichten
-	 De	doelgroep	ervaart	afleiding
-	 De	doelgroep	ervaart	vermoeidheid	
-	 De	doelgroep	slaapt	slechter	
-	 De	doelgroep	voelt	druk	door	berichten/meldingen
-	 Licht	van	schermen	beïnvloed	de	nachtrust	
-	 Smartphone	zit	in	het	slaapritueel
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2.5	 Conclusie	sprint	1

Uit	deze	onderzoeken	is	gebleken	dat	meerdere	manieren	zijn	van	
online	aanwezigheid	bij	de	doelgroep.	Zo	is	er	te	zien	dat	de	online	
aanwezigheid	tijdens	een	werkdag	overdag	bestaat	uit	verplichtingen	
zoals	school	of	werk.	Tussendoor,	in	de	avond	en	in	het	weekend	
bestaat	de	online	aanwezigheid	vooral	door	verveling	of	vermaak.	

De	doelgroep	geeft	zelf	aan	dat	zij	klachten	ondervinden	van	hun	
online	aanwezigheid	(§1.1.3).	Dit	komt	ook	doordat	werk/school	en	
prive	door	elkaar	heen	lopen	waardoor	de	online	aanwezigheid	op	
meerdere	vlakken	aanwezig	is.	Toch	geeft	de	doelgroep	in	dit	
onderzoek	aan	dat	zij	online	aanwezig	zijn	als	ontspannend	ervaren.	
Het	zal	moeilijk	zijn	om	de	online	aanwezigheid	tijdens	verplichtingen	
zoals	school	en	werk	te	verminderen,	wel	liggen	er	kansen	tijdens	de	
momenten	van	verveling	of	vermaak.

De	ervaring	van	de	doelgroep	met	hun	online	aanwezigheid	is	zowel	
positief	als	negatief.	Toch	is	er	duidelijk	te	zien	dat	de	aspecten	die	de	
doelgroep	als	positief	ervaart	negatieve	gevolgen	heeft.	Zo	vinden	ze	
het	fijn	om	wakker	te	worden	met	hun	telefoon	maar	blijven	ze	
hierdoor	ook	langer	in	bed	liggen	(§2.4.1).	Ook	geven	ze	aan	dat	ze	het	
fijn	vinden	om	altijd	bereikbaar	te	zijn,	maar	het	negatieve	hiervan	is	
dat	ze	constante	afleiding	hebben	en	dat	er	minder	direct	contact	is	
doordat	mensen	online	aanwezig	zijn	(§2.4.2).	Ook	het	ontspannen	in	
de	avond	wordt	als	positief	ervaren,	toch	geven	ze	ook	aan	dat	ze	
minder	snel	in	slaap	vallen	(§2.4.3).

Aan	deze	resultaten	is	te	zien	dat	de	doelgroep	zelf	weet	dat	er	
negatieve	gevolgen	zitten	aan	hun	online	aanwezigheid.	Toch	is	er	een	
fysieke	en	psychologische	drang	(§1.1.2)	om	online	aanwezig	te	zijn	
en	deze	wordt	als	positief	ervaren.	Dit	zou	kunnen	komen	doordat	de	
doelgroep	verslaafd	is	aan	de	online	aanwezigheid	(§1.1.3).	

In	sprint	1	zijn	duidelijke	overeenkomsten	te	zien	in	gedrag	van	de	
respndenten.	Zo	zijn	ze	op	hun	smartphone	vooral	in	de	avond-	en	
ochtenduren	actief.	Hierin	meegenomen	dat	zij	hier	slecht	door	slapen	
laat	zien	dat	er	voor	deze	periode	kansen	liggen.	Door	resultaten	mee	
te	nemen	uit	de	orientatiefase	waarin	naar	voren	kwam	dat	
slaapproblemen,	stress	en	andere	stoornissen	voortkomen.	Hierdoor	
zal	de	onderzoeksvraag	herformuleerd	worden	(§1.3.2).	Om	beter	aan	
te	sluiten	op	het	probleem	en	zo	het	uiteindelijke	resultaat	te	
versterken.	

Wat	mee	wordt	genomen	naar	de	volgende	fase	is	dat	de	doelgroep	
slecht	slaapt	door	gebruik	van	de	smartphone	rond	de	slaap.	Dat	
het	een	gewoonte	of	aangeleerd	gedrag	is	wat	kan	betekeken	dat	de	
smartphone	een	plek	hebben	gevonden	binnen	de	natuurlijke	slaap-
rituelen.	Hierdoor	wordt	een	slechte	slaap	gerealiseerd.	Hierdoor	
moet	en	worden	gekeken	of	er	interventies	kunnen	worden	gevonden	
binnen	de	slaaprituelen.

De	nieuwe	onderzoeksvraag	luid,	“hoe	kan	je	jongvolwassenen	die	
slecht	slapen	vanwege	smartphonegebruik	helpen	aan	een	betere	
nachtrust?”	
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2.6	 Reflectie

Er	zijn	duidelijke	overeenkomsten	te	zien	van	de	gedragingen	bij	de	
verschillende	respondenten.	Door	deze	overeenkomsten	is	er	een	
nieuwe	basis	kunnen	leggen	voor	het	vervolg	van	het	onderzoek.	

Hierdoor	is	de	hoofdvraag	aangepast	om	het	onderzoek	meer	
speciefiek	te	maken.	

Punt	van	verbetering	is	om	de	tijdlijn	door	meer	mensen	te	laten
invullen	zodat	er	meer	respondenten	zouden	zijn.	Het	was	een	
tijdrovend	onderzoek	om	twee	complete	dagen	inzichten	op	te	laten	
leveren.	Hierdoor	was	het	lastig	om	geschikte	respondenten	te	vinden.	

Dit	onderzoek	heeft	tot	goede	inzichten	geleid,	er	is	hierbij	zelf	
gekozen	om	de	onderzoeksvraag	aan	te	passen.	Door	te	kiezen	voor	
smartphone	gebruik	is	de	onderzoeksvraag	ook	meer	gespecificeerd.	
Wat	beter	had	gekund,	is	de	nieuwe	respondenten	eerst	uit	te	leggen	
wat	online	aanwezigheid	inhield.	Doordat	de	respondenten	die	mee	
hadden	gedaan	aan	het	onderzoek	al	wisten	waar	het	over	ging,	was	
het	voor	hen	makkelijker
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Sprint	2									



Hoe kan je jongvolwassenen die slecht slapen 
vanwege smartphonegebruik helpen aan een 
betere nachtrust?

In	sprint	2	ligt	de	focus	op	het	zoeken	naar	de	vraag	wat	slaap	precies	
is	en	waarom	de	gebruiker	slecht	slaapt	door	het	gebruik	van	de	
smartphone.	Welke	handelingen	doen	zij	waardoor	dit	voorkomt	en	
zijn	zij	hier	zelf	verandwoordelijk	voor	of	zijn	er	derden	die	bijdragen	
aan	een	slechte	nachtrust.
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3.1	 Oriëntatie	

3.1.1 Wat is slaap?
Slaap	is	een	dagelijks	terugkerend	fenomeen	waarin	het	lichaam	en	de	
geest	tot	rust	komen.	1/3	van	ons	een	menselijk	leven	speelt	zich	af	in	
slaap.	Tijdens	de	slaap	wordt	de	hartslag	en	ademhaling	verlaagd	en	
ontspannen	de	spieren.	De	hersenen	zijn	tijdens	deze	fase	niet	in	rust	
maar	zelfs	drukker	dan	overdag	(PsyQ,	2018).	

3.1.2		 Waarom	slapen	we?
Op	de	vraag	waarom	we	slapen	is	nog	geen	antwoord	gevonden.	Er	
wordt	aangenomen	dat	dit	is	om	te	herstellen	van	de	activiteit	van	
overdag.	Zo	woren	tijdens	de	slaap	glycogeen	aangevuld,	dit	is	
brandstof	voor	de	hersenen.	Ook	dromen	jongeren	meer	dan	
ouderen	waardoor	wordt	aangenomen	dromen	met	leren	te	maken	
heeft	(PsyQ,	2018).	

Door	te	weinig	slaap	worden	de	hersenen	sterk	beïnvloed	en	
functioneren	ze	minder	sterk.	Door	te	weinig	slaap	kan	het	
concentratievermogen,	spraakvermogen,	de	reactiesnelheid	en	de	
besluidvaardigheid	afnemen.	Ook	worden	emoties	en	de	fysieke	
gezondheid	beïnvloed	(PsyQ,	2018).		

3.1.3 Hoeveel slaap hebben we nodig?
De	kernslaap	is	behaald	tussen	de	4	en	5	uur.	Hiermee	heb	je	genoeg	
slaap	gehad	om	overdag	te	kunnen	functioneren	en	is	de	basis	voor	
geestelijk	en	fysiek	herstel	gelegd.	Hierin	is	vooral	de	kwaliteit	van	
slapen	erg	belangrijk.	Toch	is	7-8	uur	slaap	per	nacht	nodig	voor	de	
meeste	mensen	en	wordt	dit	ook	geadviseerd.	Ook	hebben	door	de	
vrouwen	meer	slaap	nodig	dan	mannen,	dit	heeft	te	maken	met	de	
wisselende	hormoonspiegels.	De	hoeveelheid	slaap	verschilt	per	leef-
tijd	zo	hebben	baby’s	16-18	uur	slaap	nodig	per	dag,	dit	neemt	af	naar	
mate	ze	ouder	worden.	Ook	is	er	tijdens	de	pubertijd	een	toename	in	
de	slaapbehoefte.	Hierna	blijft	de	slaap	ongeveer	gelijk	(PsyQ,	2018).		

3.1.4	 Slaapfasen
De	slaap	is	verdeeld	in	verschillende	cyclussen	die	anderhalf	uur	duren,	
dit	is	een	cyclus.	Elke	cyclus	ken	vijf	fases.	Het	zijn	vier	fases	waarin	je	
in	een	steeds	diepere	slaap	beland	met	daaropvolgend	de	droomslaap	
(REM-slaap).	In	figuur	X	hiernaast	staat	de	cyclus	afgebeeld.	

Fase 1: lichte slaap
Fase 1 duurt tussen de 1 tot 3 minuten en hierin neemt de 
hersenactiviteit	langzaam	af.	In	deze	fase	ga	je	van	waken	naar	slapen.

Fase 2: lichte slaap
Een	paar	minuten	later	treedt	de	volgende	fase	op.	De	slaap	wordt	al	
wat	dieper,	maar	je	wordt	nog	makkelijk	wakker.	Deze	periode	duurt	
ongeveer	40	tot	50	minuten.

Fase 3: diepe slaap
Dit	is	de	overgangsfase	naar	de	diepe	slaap.	De	ademhaling	wordt	
regelmatiger,	het	hartritme	daalt,	de	spieren	zijn	ontspannen	en	de	
slaap wordt steeds dieper.

Fase 4: diepe slaap
Dit	is	de	diepste	slaaptoestand.	In	deze	slaapfase	zijn	we	het	moeilijkst	
te	wekken,	en	als	het	gebeurt	is	de	slaper	vaak	verward	en	
gedesoriënteerd.	Deze	fase	zorgt	voor	fysiek	herstel.	Deze	fase	duurt	
ongeveer	15	tot	18	minuten.	Naar	mate	je	langer	slaapt	neemt	de	
diepe	slaap	steeds	verder	af.	De	diepe	slaap	zorgt	voor	fysiek	herstel	en	
heeft	als	functie	onze	geest	te	verfrissen	en	ervaringen	die	we	tijdens	
de	dag	hebben	opgedaan	te	verwerken,	daarom	is	deze	fase	erg	
belangrijk	(PsyQ,	2018).
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Figuur	6:	Normaal	slaappatroon

3.1.5 REM-slaap of droomslaap
De	REM,	Rapid	Eye	Movement	of	snelle	oogbeweging,	is	de	slaap	
waarin	je	het	meeste	droomt.	In	deze	fase	vindt	er	grote	activiteit	in	
lichaam	en	geest	plaats	en	deze	fase	kost	hierdoor	ook	veel	energie.	
De	REM-slaap	wordt	gekenmerkt	door	gezichtstrillingen	en	snelle	
oogbewegingen.	Er	vinden	dromen	plaats	en	de	hersenen	zijn	bezig	
met	het	verwerken	van	informatie	en	verschillende	geheugenfuncties.	
In	deze	fase	is	de	slaap	niet	diep	en	ben	je	makkelijk	te	ontwaken.	Na	
elke	REM-slaap	ontwaak	je	maar	dit	is	meestal	onbewust.	Na	de	REM-
slaap	begint	de	slaapcyclus	overnieuw	(PsyQ,	2018).	

3.1.6	 Stoornissen	van	het	slaap-waakritme
Bij	deze	stoornissen	is	het	slaap-waakritme	verstoord.	Er	is	dan	sprake	
van	een	verstoring	van	de	biologische	klok.	Mensen	hebben	moeite	
met	wakker	blijven	of	wakker	worden	en	kunnen	niet	in-	of	
doorslapen.	De	inwendige	biologische	klok	kan	om	verschillende	
redenen	ontregeld	raken,	bijvoorbeeld	door	een	erfelijke	aanleg,	een	
onregelmatige	leefwijze	(uitslapen	op	vrije	dagen),	ploegendienst	of	
vliegreizen	met	overschrijding	van	meerdere	tijdzones	(jetlag).	Ook	
medicijn-	en	drugsgebruik	kan	van	invloed	zijn	(PsyQ,	2018).

Hoe	je	slaperig	hangt	niet	alleen	af	van	hoe	je	hebt	geslapen	maar	ook	
van	je	interne	klok.	Je	interne	klok	geeft	aan	of	het	tijd	is	om	te	gaan	
slapen, het aantal stresshormonen neemt af waardoor we in de 
avonduren	minder	alert	zijn.	In	de	ochtenduren	gebeurt	het	
omgekeerde,	hierdoor	zijn	we	in	de	ochtend	het	gevoeligst	voor	stress,	
maar	ook	het	creatiefst.	De	biologische	klok	loopt	niet	bij	iedereen	
gelijk,	ochtendmensen	hebben	een	slaap-waakcyclus	die	korter	is	dan	
24	uur	en	avondmensen	langer	dan	24	uur.	Dit	wordt	automatisch	
gereset	door	het	daglicht	dat	we	binnen	krijgen	(PsyQ,	2018).
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Wat	heeft	invloed	op	het	smartphone	gebruik?

In	het	vorig	hoofdstuk	is	naar	voren	gekomen	dat	de	doelgroep	vooral	
problemen	ondervindt	van	het	smartphonegebruik	voor,	tijdens	en	
na	het	slapen	en	hierdoor	slechter	slaapt.	In	het	volgende	hoofdstuk	
wordt	onderzocht	wat	invloed	heeft	op	het	gebruik	van	de	
smartphone.	Als	de	meldingen	die	ontvangen	worden	door	sociale	
contacten	of	andere	apps	kan	er	gekeken	worden	om	een	interventie	
uit	te	voeren	op	deze	invloeden.
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3.2	 Enquête	

Om	een	beeld	te	krijgen	wat	invloed	heeft	op	het	smartphone	gebruik	
zal	er	een	veelvoud	aan	respondenten	bereikt	moeten	worden.	Het	
streven	hiervan	stel	ik	op	100	respondenten	om	zo	een	duidelijk	en	
eerlijk	beeld	te	krijgen.	Vanaf	50	respondenten	is	de	enquête	
betrouwbaar	om	uitspraken	te	kunnen	doen	(Thornhill,	2012).	De
behaalde	aantallen	worden	getoond	in	de	resultaten.

Via	een	Google	formulier	is	een	enquête	aangemaakt,	zoals	te	zien	in	
bijlage	4.	Aan	het	begin	wordt	de	leeftijd	gevraagd	van	de	
respondenten.	Er	worden	alleen	aan	de	doelgroep	toegang	verleent	
tot	de	enquête.	Hierna	is	de	enquête	op	17	maart	2019	gedeeld	onder	
de	doelgroep.	Om	zoveel	mogelijk	respondenten	te	bereiken,	blijft	de	
enquête	open	staan	voor	een	week	en	zal	hierna	worden	gekeken	wat	
de resultaten zijn.   
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3.3 Resultaten

3.3.1 Oppakken telefoon
Het	aantal	respondenten	dat	heeft	gereageerd	is	126	personen	
hierdoor	kan	de	enquête	als	betrouwbaar	worden	beschouwd.	Alle	
statistieken	en	percentages	zijn	terug	te	vinden	in	bijlage	4.

Meer	dan		80%	van	de	respondenten	pakt	zijn	telefoon	op	bij	een	
melding	(figuur	7),	bijna	80%	bij	verveling	en	meer	van	55%	als	
ontspanning.	Het	pakken	van	de	smartphone	bij	een	melding	springt	er	
vooral	uit.	Het	is	te	zien	dat	de	sociale	omgeving	invloed	heeft	op	het	
smartphone	gebruik	wanneer	de	melding	aan	staan.		

Bij	de	vraag	of	mensen	reageren	bij	een	melding	als	ze	druk	bezig	zijn	
is	het	percentage	dat	direct	reageert	11.6%.	Ook	is	het	interessant	om	
te	zien	dat	mensen	zeggen	dat	ze	alleen	reageren	als	het	belangrijk	is.	
Hieraan	te	zien	dat	ze	dus	wel	kijken	en	hierdoor	afgeleid	worden	door	
hun	telefoon.	Dit	is	ook	goed	te	zien	aan	het	percentage	dat	kijkt	maar	
later	reageert.	Dit	ligt	erg	hoog	op	74%.	Ook	al	gaat	de	doelgroep	niet	
lang	op	hun	smartphone,	ze	kijken	er	toch	naar	en	zullen	later	
reageren.	Hierdoor	is	er	te	zien	dat	de	sociale	omgeving	invloed	
heeft	op	het	smartphone	gebruik	omdat	ze	meldingen	ontvangen	van	
hun	online	sociale	contacten.	

Dit	kan	te	maken	hebben	met	de	plek	waar	de	respondenten	hun	
telefoon	hebben	liggen.	Maar	25%	van	de	respondenten	legt	hun	
telefoon	uit	het	zicht	en	op	stil	als	zij	druk	bezig	zijn.	De	rest	(75%)	
heeft	zijn	telefoon	altijd	in	de	buurt	liggen	zowel	op	stil,	tril	of	geluid	
aan. 

Als	de	respondenten	het	druk	hebben,	gaan	zij	toch	op	hun	telefoon.	
Dit	heeft	verschillende	redenen,	maar	het	overgrote	merendeel	geeft	
aan	dit	te	doen	om	afleiding	van	hun	school	of	werk	te	krijgen.	
Op	de	vraag	of	de	respondenten	eerder	reageren	op	persoonlijke	 Figuur	7:	Enquete	uitkomst	“Wanneer	pak	je	je	telefoon	op?”

meldingen	of	die	van	bedrijven	of	nieuws,	geven	zij	aan	eerder	te	
reageren	op	persoonlijke	meldingen.	Dit	doen	zij	omdat	deze	direct	
aan	hen	gericht	zijn	en	omdat	zij	het	reageren	op	persoonlijke	
berichten	als	belangrijk	ervaren.	Dit	is	weer	een	inzicht	waaruit	blijkt	
hoeveel	invloed	de	sociale	omgeving	heeft	op	het	smartphone	gebruik.

3.3.2	 Op	smartphone	blijven	na	het	ontvangen	van	een	melding
Meldingen	op	de	smartphones	veranderen	niet	alleen	het	gedrag	van	
de	individuen,	maar	creëren	ook	verschillende	stoornissen.	De	
doelgroep	ontvangt	meldingen	op	hun	smartphone	terwijl	ze	hier	al	op	
zitten	en	zullen	daardoor	langer	op	hun	smartphone	blijven.	Uit	extra	
onderzoek	blijkt	dat	veranderingen	in	het	menselijk	gedrag	als	gevolg	
van	continue	meldingen	op	de	smartphones	kunnen	worden	gemeten	
in	de	vorm	van	toenemende	verveling,	stress,	afnemende	
productiviteit	en	versterking	van	eenzaamheid	(Kim,	Kim,	&	Kang,	
2016).	Afgezien	van	deze	symptomen	is	een	andere	cruciale	
verandering	die	voorkomt	in	het	menselijk	gedrag	is	de		afstand	tussen	
het	gezins-	en	sociale	leven	in	de	loop	van	de	tijd	door	het	
toenemende	smartphonegebruik	(Twenge,	2017).	
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3.3.3	 Social	media
Meer	dan	de	helft	van	de	respondenten	(55%)	geeft	aan	dat	zij	op	
socialmedia	zitten,	omdat	zij	niks	willen	missen	zoals	verjaardagen	of	
feestjes.	Daarentegen	geeft	25%	aan	dat	zij	op	social	media	zitten	
omdat	anderen	erop	zitten.	20%	zit	op	social	media	voor	hun	werk.	
Geen	van	de	respondenten	geeft	aan	dat	zij	geen	social	media	hebben.	
Wel	geeft	een	respondent	aan	geen	social	media	te	hebben	op	zijn/
haar	smartphone	om	afleiding	te	voorkomen.	Hierdoor	is	goed	te	zien	
dat	de	sociale	omgeving	invloed	heeft	op	het	smartphone	gebruik.	

60%	geeft	aan	niet	het	gevoel	te	hebben	iets	te	missen	als	zij	niet	op	
social	media	aanwezig	zouden	zijn.	Op	de	vraag	of	de	respondenten	
weleens	hebben	geprobeerd	minder	online	te	zijn,	geeft	het	overgrote	
merendeel	aan	dat	zij	dit	weleens	hebben	geprobeerd.	Hierbij	zijn	de	
reacties	bijna	alleen	maar	positief.	Hier	geven	de	respondenten	aan	
dat	zij	rust	ervaren	en	zichzelf	productiever	voelde.	Toch	geven	ze	wel	
aan	dat	het	lastig	is	vol	te	houden,	omdat	ze	het	toch	zien	als	
verslaving	en	de	drang	om	toch	wat	te	missen.	Zo	is	geen	van	de	
respondenten	die	gestopt	is	ook	blijvend	gestopt.	In	bijlage	4	staan	alle	
resultaten	weergegeven.

Likes	van	platforms/kanalen	van	sociale	media,	zoals	Facebook	of	
Instagram	fungeren	als	een	van	de	belangrijkste	redenen	waarom	de	
mensen,	met	name	jongvolwassenen	en	de	tieners,	gebruik	maken	van	
van	social	media.	Likes	op	social	media	worden	gezien	als	een	
eenvoudige	manier	voor	het	leggen	van	sociale	contacten	en	het	
behouden	met	anderen.	Er	zijn	talloze	manieren	waarop	mensen	de	
likes	op	sociale	media	interpreteren.	Deze	manieren	kunnen	worden	
bepaald	in	de	vormen	van	het	waarnemen	van	gemeenschappelijke	
steun,	het	ontwikkelen	van	relatiekracht,	een	gelukkig	gevoel,	het	
wegdrukken	van	eenzaamheid	en	het	verhogen	van	sociaal	kapitaal	
(Scissors,	Burke,	&	Wengrovitz,	2016).

Figuur	8:	Enquete	uitkomst	“Als	je	druk	bent	en	je	krijgt	een	melding	dan?”

Figuur	9:	Enquete	uitkomst	“Waarom	gebruik	je	social	media?”
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3.3.4 FoMo
Fear	of	Missing	Out	(FoMo)	kan	worden	beschreven	als	het	bang	zijn	
om	dingen	te	missen.	Dit	speelt	zich	vooral	online	af,	hierdoor	pakken	
mensen	sneller	hun	smartphone	erbij,	of	omdat	ze	bang	zijn	te	missen	
wat	er	wordt	gezegd	en	gepost	online.	Het	is	ook	zo	dat	FoMo	bijdraagt	
aan	het	verhogen	van	het	gebruik	van	sociale	media,	met	name	bij	
jonge	mensen.	De	relatie	tussen	FoMo	en	het	gebruik	van	
smartphones	door	de	gebruikers	wordt	uiteindelijk	duidelijk,	wat	hen	
dwingt	op	afwisselende	en	gevarieerde	sociale	netwerken	toegang	
te	krijgen	en	is	dus	meer	open	staan	om	zo	met	nog	meer	mensen	in	
contact	te	zijn	en	nog	minder	te	missen	(Gezgin,	2018).

3.3.5 Belangrijkste inzichten
-	 Bij	een	melding	pakt	90%	zijn	telefoon	direct	op
-	 75%	heeft	zijn	telefoon	in	het	zicht	of	met	meldingen	aan	en		
	 wordt	hierdoor	afgeleid
-	 Persoonlijke	meldingen	reageert	de	doelgroep	sneller
-	 Geven	wel	aan	als	ze	het	niet	zouden	gebruiken	dit	niet	erg	zou		
 zijn
-	 Doelgroep	heeft	geprobeerd	minder	mobiel	actief	te	zijn	maar		
	 is	niet	gelukt	of	teruggevallen	(verslaving,	toch	dingen	missen)
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3.4	 Schermtijd

In	het	vorige	onderzoek	is	goed	te	zien	dat	de	sociale	omgeving	
invloed	heeft	op	de	doelgroep.	Dit	zal	door	het	volgende	onderzoek	
bevestigd	of	ontkracht	worden.	In	dit	onderzoek	zal	de	schermtijd	van	
de	doelgroep	onderzocht	worden.	Hierin	wordt	het	verband
	bekeken	tussen	meldingen,	het	aantal	keer	oppakken	en	de	tijd	dat	
op	de	smartphone	wordt	gezeten.	Door	de	doelgroep	hier	direct	om	te	
vragen	hebben	zij	hier	geen	invloed	op	kunnen	uitoefenen	door	
bijvoorbeeld	meer	of	minder	gebruik	te	maken	van	hun	telefoon.	Het	
onderzoek	kon	alleen	worden	uitgevoerd	onder	IPhone	bezitters	
omdat	deze	functie	hier	standaard	op	zit.	In	bijlage	5	zijn	alle	
uitkomsten	te	zien.	

Er	is	binnen	de	doelgroep	aan	acht	respondenten	gevraagd	om	hun	
schermtijd	te	delen.	De	hele	lijst	zodat	er	inzicht	verkregen	kan	worden	
in	de	tijd,	meldingen	en	aantal	keer	oppakken.	Er	is	gevraagd	om	de	
schermtijd	van	de	afgelopen	zeven	dagen	te	delen.	Dit	is	gedaan	op	
zondag	avond	om	zo	een	goed	beeld	te	krijgen	van	de	gehele	week.	Op	
zondag	17	maart	aan	het	einde	van	de	dag.		
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3.5 Resultaten

3.5.1 Verband
Er	is	duidelijk	te	zien	dat	er	een	verband	bestaat	tussen	het	aantal	
meldingen	en	welke	app	er	wordt	geopend.	Zo	is	er	duidelijk	te	zien	
dat	ze	WhatsApp	gebruiken	en	dit	een	grote	invloed	heeft	op	het	
telefoongebruik.	Zo	zie	je	bij	alle	respondenten	dat	WhatsApp	
voorkomt	dan	wel	niet	bovenaan	staat.	Hieraan	is	goed	te	zien	dat	de	
sociale	omgeving	zeker	invloed	heeft	op	het	smartphone	gebruik	als	
de	meldingen	aanstaan.	Er	is	te	zien	dat	Instagram	veel	wordt	gebruikt	
bij	de	doelgroep.	Deze	app	staat	bijna	bij	iedereen	in	de	top	drie	van	
meeste	gebruikte	apps.	Hier	is	ook	een	verband	met	het	aantal	
meldingen	te	zien.	Instagram	geeft	veel	meldingen	waar	ook	op	
gereageerd	wordt.	Dit	is	te	zien	doordat	ze	de	app	veel	gebruiken	als	
ze	hun	telefoon	voor	het	eerste	keer	oppakken.	Bij	deze	respondenten	
is	ook	te	zien	dat	zij	gemiddeld	evenveel	mobiel	aanwezig	zijn,	zoals	
onderzocht	in	het	vooronderzoek	(§1.1.3).	

3.5.2	 Relatie	meldingen	en	mobiel	aanwezig	
Vooral	smartphones	zijn	ontstaan	als	een	geavanceerde	vorm	van	het	
moeiteloos	creëren	van	informatiebewustzijn.	De	gebruikers	van	een	
smartphone	ontvangen	op	een	dag	meerdere	meldingen	van	
bijvoorbeeld	evenementen	of	persoonlijke	berichten.	Enerzijds	leveren	
deze	meldingen	voordelen	op	voor	de	mobiele	gebruikers	en	
anderzijds	kunnen	ze	op	dezelfde	manier	worden	verstoord.	Er	kan	dus	
een	directe	relatie	gezien	worden	tussen	meldingen	en	mobiele	
telefoons	die	door	moderne	gebruikers	om	een	specifieke	reden	
worden	gebruikt	(Mehrotra,	Pejovic,	Vermeulen,	Hendley	en	Musolesi,	
2016).	Dit	is	ook	duidelijk	terug	te	zien	in	de	schermtijd	zoals	beschre-
ven	in	§3.6.1.	Er	is	een	voorbeeld	van	de	schermtijden	te	zien	in	
figuur	10	de	rest	is	te	vinden	in	bijlage	5.

3.5.3 Belangrijke inzichten
-	 Apps	die	veel	meldingen	versturen	(bedrijfsmatig/
	 persoonlijk)	worden	ook	het	meeste	en	als	eerste	geopend
-	 Sociale	apps	worden	het	meeste	gebruikt
-	 Afleiding	is	groot	door	meldingen
-	 Onderzoek	uit	§3.3	wordt	hiermee	bevestigd
-	 Afleiding	uit	meldingen
-	 Apps	die	meldingen	geven
	 het	vaakst	en	meeste	gebruikt
-	 Langste	op	apps	waarvan	
	 meldingen	komen	

Figuur	10:	Schermtijd	van	Bob
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Figuur	10:	Schermtijd	van	Bob

3.6	 Cultural	probe	&	Empathie map
 
Om	achter	de	waarden	van	de	gebruiker	te	komen	waarom	de	
gebruiker	reageert	op	meldingen	en	op	zijn	of	haar	telefoon	blijft	is	er	
een	cultural	probe	uitgezet	binnen	de	doelgroep.	Deze	probe	is	
uitgezet	onder	zes	respondenten.	Hierin	hebben	zij	6	nachten	
bijgehouden	wat	hun	smartphonegebruik	was	van	een	uur	voor	het	
slapen	tot	een	uur	erna.	Hierin	hebben	ze	opgeschreven	waarom	ze	op	
hun	smartphone	gingen	en	wat	ze	hierbij	voelde.	Dit	is	opgeschreven	
in	de	cultural	probe	zoals	te	zien	in	afbeelding	9. 

Aan	de	respondenten	is	gevraagd	of	zij	elke	ochtend,	een	uur	nadat	zij	
wakker	zijn	geworden	de	probe	kunnen	invullen.	Zo	is	nog	vers	in	het	
geheugen	wat	zij	die	avond,	nacht	en	ochtend	hebben	gedaan	op	hun	
smartphone.	Om	de	resultaten	van	de	cultural	probe	beter	inzichtelijk	
te	maken	zijn	ze	verwerkt	in	een	user	journey.	Dit	onderzoek	is	
uitgevoerd	vanaf	dinsdag	19	maart	2019. 

De	empathie	map	is	het	vervolg	op	de	cultural	probe.	Deze	methode	is	
gekozen	om	de	waarden	van	de	gebruiker	te	achterhalen	en	hierdoor	
te	kunnen	ontwerpen	voor	de	gebruiker.	Dit	is	een	extra	onderzoek	om	
nog	dieper	hierop	in	te	kunnen	gaan.	In	voorgaande	onderzoeken	zijn	
er	al	veel	inzichten	opgedaan.
 
Na	het	invullen	van	de	culural	probe	is	er	een	goed	beeld	gekregen	van	
de	doelgroep.	Hieruit	kan	een	empathie	map	worden	ingevuld	die	de	
waarde	van	de	gebruiker	goed	naar	buiten	kan	brengen	en	hiervoor	
ontwerprichtingen	kunnen	worden	bepaald.	Dit	onderzoek	is	
uitgevoerd	op	dinsdag	26	maart	2019.	

Afbeelding	9:	Nachtboek
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3.7 Resultaten

3.7.1 Wat doen ze
Er	is	te	zien	dat	de	doelgroep	op	zoek	is	naar	ontspanning	en	
geïnformeerd	wil	worden.	Dit	is	een	bevestiging	van	de	waarde	van	de	
gebruiker	die	al	naar	voren	kwam	in	eerdere	onderzoeken.	Ook	is	te	
zien	dat	de	doelgroep	op	zoek	is	naar	bevestiging	van	anderen	en	
willen	ook	weten	wat	anderen	doen.	Hierdoor	zitten	ze	zowel	voor	
als	na	het	slapen	op	hun	smartphone.	De	drang	om	de	smartphone	
te	gebruiken	is	erg	groot.	Dit	is	zowel	voor,	tijdens	en	na	het	slapen.	
Meldingen	spelen	hierin	een	grote	rol,	de	respondenten	pakken	hun	
smartphone	er	vaak	bij	als	ze	een	melding	krijgen	(§3.5.2).	
Ze	geven	ook	aan	dat	het	vooral	een	gewoonte	is	om	hun	smartphone	
erbij	te	pakken.	Hierdoor	grijpen	ze	bij	elk	moment	van	verveling	naar	
hun	smartphone.	In	de	doorvraag	kwam	naar	voren	dat	dit	niet	te	
maken	heeft	met	dat	ze	opzoek	zijn	naar	iets	in	hun	telefoon	maar	
opzoek	zijn	naar	afleiding	(§3.3	&	§3.5).	Dit	kan	vanuit	de	natuurlijke	
oorsprong	verklaard	worden.	Mensen	zijn	alert	omdat	ze	vroeger	op	
hun	hoede	moesten	zijn	voor	gevaar.	Hierdoor	reageren	we	snel	en	
alert	op	meldingen.		

In	de	empathie	map	komt	naar	voren	dat	de	doelgroep	op	zijn	
smartphone	zit	omdat	iedereen	het	doet.	Hierdoor	is	er	weinig	druk	
van	buitenaf	om	te	stoppen	met	het	gebruik	van	de	smartphone.	Ook	
is	de	doelgroep	vaak	alleen	in	de	avonduren	en	ochtenduren	hierdoor	
wordt	de	doelgroep	niet	aangesproken	door	anderen.	Waar	ze	wel	
opzoek	naar	zijn	is	steun	en	rust.	Ze	willen	graag	ontspannen	maar	
het	gevolg	van	het	gebruik	van	de	smartphone	werkt	juist	tegenover-
gesteld.	De	doelgroep	wil	graag	een	gezonde	keuze	maken.	Hiervoor	
wordt	geen	goed	passend	alternatief	geboden	en	hierdoor	gaan	ze	
door	met	het	gebruik	van	de	smartphone	(§3.3.5).	Het	is	lastig	om	je	
tegenwoordig	te	vervelen	en	dit	ondervinden	de	respondenten	ook.	
Terwijl	vervelen	juist	alleen	maar	goed	is	en	creativiteit	stimuleerd	
(§2.4.6).	Elk	moment	van	de	dag	dat	er	niks	gebeurd	wordt	de	

Afbeelding	10:	Nachtboek

Afbeelding	11:	Nachtboek
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smartphone	opgepakt.	

3.7.2	 Wat	zeggen	ze
De	doelgroep	zegt	uit	zichzelf	dat	ze	klachten	ondervinden	in	de	avond	
en	ochtend.	Dit	koppelen	ze	zelf	niet	aan	smartphonegebruik.	Ze	geven	
aan	onrustig	en	moe	te	zijn	en	bang	zijn	om	dingen	te	missen.	Toch	
stellen	ze	hiertegenover	dat	ze	het	ontspannend	vinden	om	de	
smartphone	te	gebruiken.	Ook	komen	er	bijzondere	resultaten	naar	
voren,	zo	wordt	de	smartphone	meegenomen	naar	het	toilet	als	de	
gebruiker	in	de	nacht	moet	plassen.	Hierdoor	wordt	er	extra	licht	in	de	
ogen	geschenen	waardoor	de	gebruiker	extra	wakker	wordt	
(afbeelding	12).	Ook	denken	ze	door	met	de	smartphone	in	slaap	te	
vallen	rustig	te	worden	of	juist	moe	te	worden	(afbeelding	13).

3.7.3 Wat horen ze 
Over	smartphonegebruik	in	het	algemeen	wordt	alleen	vanuit	de	
media	negatieve	verhalen	verteld	Er	wordt	niet	over	de	gevolgen	van	
te	veel	smartphonegebruik	en	het	smartphonegebruik	voor	en	na	
het	slapen.	Van	vrienden,	familie	of	collega’s	horen	ze	niks	omdat	zij	
hetzelfde	doen	er	hier	niet	over	wordt	gesproken.	Dit	komt	doordat	de	
motivatie	hoog	is	om	de	smartphone	te	gebruiken	en	hierdoor	worden	
de	negatieve	gevolgen	
opzijgeschoven.	

3.7.4 Waarde van de gebruiker
De	doelgroep	geeft	aan	bang	te	zijn	om	dingen	te	missen	van	hun	
vrienden,	familie	of	collega’s.	Ze	zijn	ook	bang	om	buitengesloten	te	
worden.	Dit	heeft	te	maken	met	dat	ze	opzoek	zijn	naar	nabijheid.	De	
achterliggende	waarde	die	hierdoor	komt,	is	dat	de	smartphone	het	
onmogelijk	maakt	om	te	vervelen.	Hierdoor	wordt	de	aandacht	steeds	
verlegd	naar	de	smartphone	en	beland	de	doelgroep	in	een	vicieuze	
cirkel.	Door	het	opvullen	van	de	leegte	die	ontstaat	in	het	dagelijks	

Afbeelding	12:	Nachtboek

Afbeelding	13:	Nachtboek
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leven	met	smartphone	gebruik	wordt	de	doelgroep	steeds	bewuster	
van	het	perfecte	leven	van	anderen	en	trekt	hier	zelf	ook	steeds	meer	
naartoe.	Dit	begint	op	steeds	jongere	leeftijden	al	vanaf	de	geboorte	
worden	kinderen	hiermee	geconfronteerd	(RTL,	2018).	De	doelgroep	
is	opzoek	naar	een	goede	nachtrust	maar	bereiken	dit	niet	door	meer	
gebruik	te	maken	van	hun	smartphone.									

3.7.5 Belangrijke inzichten
-	 Respondenten	gebruiken	hun	smartphone	veel	voor,	tijdens	en		
 na het slapen
-	 Ze	zoeken	naar	ontspanning
-	 Worden	afgeleid	en	zitten	daarom	op	hun	smartphone
-	 Opzoek	naar	een	goede	nachtrust	
-	 Ze	grijpen	makkelijk	naar	hun	telefoon	en	vullen	hier	de	leegte		
	 van	verveling	op

Afbeelding	14:	Nachtboek
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Wat weet de doelgroep over de schadelijke 
gevolgen van hun smartphone gebruik?

Tijdens	dit	onderzoek	is	het	doel	om	erachter	te	komen	of	de	
doelgroep	bewust	is	van	de	schadelijke	gevolgen	van	hun	
smartphone	gebruik	rond	het	slapen.	Als	dit	niet	het	geval	is	kan	er	
gekeken	worden	of	er	door	bewustzijn	te	creëren	over	de	schadelijke	
gevolgen	het	smartphone	gebruik	kan	worden	beïnvloed.			
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3.8 Kennistest

Om	te	onderzoeken	in	hoeverre	de	doelgroep	bekend	is	met	de	
schadelijke	gevolgen	van	hun	smartphone	gebruik	is	er	een	creatieve	
sessie	gehouden.	In	deze	creatieve	sessie	is	er	een	kennistest	
gehouden.	Na	deze	kennistest	zal	er	nog	nabesproken	worden	met	de	
respondenten	om	te	kijken	hoe	hun	houding	tegenover	de	stelling	is.

Van	tevoren	zijn	er	verschillende	vragen	opgesteld	waar	de	
respondenten	op	kunnen	antwoorden	te	zien	in	afbeelding	15.	Door	de	
respondenten	de	kennistest	individueel	te	laten	invullen	kunnen	ze	
niet	discussiëren	met	anderen	en	zullen	ze	het	zelf	moeten	doen.	Na	
de	kennistest	werden	de	antwoorden	per	vraag	gedeeld	en	
nabesproken.	Hierin	werd	gekeken	hoe	de	respondenten	hierop	
reageren.	Ook	is	hierna	nog	kort	gesproken	over	wat	de	
respondenten	zouden	willen	aanpassen	in	hun	dagelijks	leven	om	de	
schadelijke	gevolgen	te	beperken.	De	kennistest	is	uitgevoerd	op	29	
maart	onder	vier	respondenten.	

Afbeelding	15:	Kennistest
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3.9	 Resultaten

3.9.1	 Kennis
In	de	kennistest	is	te	zien	dat	er	al	enige	kennis	is	over	het	gebruik	van	
de	smartphone.	Toch	zaten	de	respondenten	er	wel	ver	vanaf.	Uit	de	
vragen	die	na	de	kennistest	zijn	gesteld	aan	de	respondenten	hebben	
zij	zelf	wel	het	gevoel	veel	kennis	te	hebben.	Na	het	laten	zien	van	de	
antwoorden	schrokken	ze	toch	wel	erg	van	de	feiten.	De	respondenten	
praatten	ook	de	uitkomsten	goed,	terwijl	ze	nu	wel	weten	dat	het	
gebruik	van	de	smartphone	negatieve	effecten	met	zich	mee	draagt.		

Bij	deze	kennistest	is	duidelijk	te	zien	dat	er	kennis	is	over	het	gebruik	
van	de	smartphone.	Hier	geven	alle	respondenten	aan	dat	ze	weten	
dat	veel	mensen	hun	telefoon	gebruiken	voor	het	slapen	gaan.	Toch	
zijn	ze	er	nog	niet	van	bewust	wat	de	schadelijke	gevolgen	zijn.	

3.9.2	 Gewoonte	gebruik	smartphone
De	respondenten	houden	vast	aan	de	gewoonte	om	op	hun	
smartphone	te	zitten	en	houden	hierdoor	geen	rekening	met	de	
gezondheidsrisico’s.	Ze	hebben	kennis	van	het	feit	dat	er	
gezondheidsrisico’s	hangen	aan	het	gebruik	van	hun	smartphone.	
Omdat	er	geen	reden	is	om	te	stoppen,	zoals	je	kan	hebben	bij	
bijvoorbeeld	het	pakken	van	de	fiets	in	plaats	van	de	auto	(stimulus).	
Hierbij	bespaar	je	geld	en	is	het	ook	nog	gezond	om	te	bewegen.	

Communicatie	wordt	beschouwd	als	een	van	de	belangrijkste	
onderdelen	van	een	smartphone	in	dit	door	technologie	aangedreven	
tijdperk	en	globalisering.	Hoewel	we	de	gewoonte	van	het	gebruik	
van	smartphones	door	moderne	gebruikers	evalueren,	suggereert	het	
bewijs	dat	smartphones	uiteindelijk	een	verlenging	is	geworden	voor	
elke	leeftijdsgroep.	Naast	communicatie	hebben	mensen	de	gewoonte	
om	smartphones	te	gebruiken	voor	entertainment,	zoals	video’s	kijken,	
naar	muziek	luisteren	en	zaken	delen	met	hun	vrienden	of	een	ander	
individu	via	verschillende	kanalen	van	sociale	media.	Jongvolwassenen	

Afbeelding	16:	Kennistest,	Marieke

Afbeelding	17:	Kennistest,	Kim



48

hebben	met	name	de	gewoonte	om	WhatsApp	via	hun	smartphone	te	
gebruiken	om	te	communiceren	in	plaats	van	andere	kanalen	(Razzaq	
&	Samiha,	2018).

3.9.3	 Gevolgen
Wanneer	de	gevolgen	werden	uitgelegd	kwam	er	veel	weerstand	
vanuit	de	respondenten.	Ze	ontkennen	het	probleem	en	vinden	dat	dit	
bij	hen	niet	zal	overkomen.	Toch	zie	je	twijfel	in	de	antwoorden	die	ze	
geven.	Dit	is	een	indicatie	dat	ze	bewust	zijn	van	de	gevaren,	maar	hier	
niet	aan	toe	willen	geven.	Zoals	de	lichamelijke	gevolgen	zoals	
bijziendheid	en	RSI	worden	snel	ontkent.	“Dit	zou	bij	hen	niet	
overkomen,	maar	overkomt	alleen	mensen	op	leeftijd”	en	“zoveel	
gebruiken	ze	hun	telefoon	ook	weer	niet”.	Dit	terwijl	als	ik	ze	vraag	te	
kijken	hoeveel	uur	per	week	ze	hun	smartphone	gebruiken	toch	tussen	
de	20	en	30	uur	per	week	zitten.	Dit	betekent	een	gemiddelde	van	3,5	
uur	per	dag	aanwezigheid	op	de	smartphone. 

3.9.4	 Minderen
Over	minderen	denken	de	respondenten	nog	niet	na.	Ze	geven	wel	aan	
te	schrikken	van	de	uitkomsten.	Toch	is	nu	de	drang	om	de	telefoon	te	
blijven	gebruiken	groter	dan	de	inzichten	over	de	schadelijke	
gevolgen.	In	bijlage	5	zijn	de	resultaten	terug	te	lezen.	In	volgend	
onderzoek	wordt	er	gekeken	op	wat	voor	manieren	de	doelgroep	wel	
wil	stoppen	met	het	gebruiken	van	de	smartphone.

3.9.5	 Gezondheid
De	respondenten	geven	aan	gezondheid	belangrijk	te	vinden.	Bij	een	
gezonde	levenstijl	hoort	ook	een	goede	nachtrust.	Hiervoor	zijn	ze	
bereid	om	keuzes	te	maken	die	hun	levenstijl	waardoor	deze	positief	
wordt	bevorderd.	Ze	geven	aan	dat	een	product	niet	specifiek	hoeft	
aan	te	geven	of	hun	gezondheid	is	bevorderd	of	niet.	Het	gaat	hierbij	
om	het	gevoel	dat	de	doelgroep	heeft	bij	een	product.

3.9.6	 Belangrijke	inzichten
-	 Gebruik	van	smartphone	is	bekend,	gevolgen	niet
-	 Welke	schadelijke	gevolgen	het	kan	hebben	is	deels	bekend
-	 De	respondenten	denken	dat	zij	wel	over	de	kennis	beschikken
-	 Smartphone	gebruik	is	een	gewoonte
-	 Ontwijking	van	het	probleem,	om	door	te	kunnen	gaan
-	 Gezonde	keuze	doet	keuze	beïnvloeden
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3.10	 Conclusie	sprint	2

In	de	orientatie	wordt	al	duidelijk	dat	slaap	belangrijk	is	voor	de	mens.	
Hierdoor	is	het	goed	om	te	kijken	waar	een	slechtere	slaap	door	komt.	
Interventies	zijn	nodig	om	een	goede	slaap-	waakritme	te	
waarborgen.	Zo	is	het	belangrijk	om	in	de	avonduren	voor	het	slapen	
weinig	gestoord	te	worden	door	prikkels	van	buitenaf	om	de	
slaapcyclus	ontspannen	te	beginnen.	Doordat	het	stressniveau	
afneemt	voor	het	slapen	is	het	belangrijk	om	geen	prikkels	te	hebben	
die	dit	niveau	weer	omhoog	brengen.	Hierdoor	worden	er	
voldoende	slaapcyclussen	behaald,	van	tussen	de	7	en	8	uur,	en	
kunnen	lichaam	en	geest	voldoende	opladen	voor	de	volgende	dag.	

Uit	dit	onderzoek	blijkt	dat	de	meldingen	zeker	invloed	hebben	op	het	
smartphone	gebruik.	Hierin	zie	je	vooral	dat	de	doelgroep	aangeeft	
hun	telefoon	op	te	pakken	bij	een	melding	en	dan	vooral	als	het	
persoonlijk	gericht	is.	Het	is	ook	een	gewoonte	dat	de	doelgroep	
mobiel	aanwezig	is.	Dit	komt	doordat	iedereen	mobiel	aanwezig	is	en	
zij	daarom	ook	omdat	ze	niks	willen	missen	en	ze	de	druk	voelen	om	
aanwezig	te	moeten	blijven	(FoMo).	

Je	ziet	dat	de	doelgroep	probeert	te	minderen	maar	toch	is	de	sociale	
omgeving	een	trigger	om	weer	te	beginnen.	Hierbij	is	het	voornaamste	
dat	de	doelgroep	niks	wil	missen	in	het	dagelijks	leven	en	ook	geen	
gesprekstof	wil	missen.	Zo	is	er	duidelijk	te	zien	dat	de	doelgroep	
duidelijk	wordt	beïnvloed	door	de	sociale	omgeving.	Ook	is	er	te	zien	
dat	sociale	apps	zoals	Facebook,	Instagram	en	Whatsapp	het	meeste	
worden	gebruikt.	

De	doelgroep	is	op	de	hoogte	van	het	gebruik	van	de	smartphone.	Zo	
weten	zij	goed	hoeveel	zij	op	de	smartphone	zitten,	maar	ook	dat	veel	
jongeren	gebruiken	in	bed	voor	het	slapen	gaan.	De	schadelijke	
gevolgen	die	het	smartphone	gebruik	kunnen	hebben	zijn	nog	niet	
bekend.	Toch	denkt	de	doelgroep	goed	op	de	hoogte	te	zijn	over	de	

kennis	die	zij	hebben	over	het	smartphone	gebruik	en	de	gevolgen.

Uit	de	resultaten	is	een	persona	opgesteld	die	te	zien	is	in	bijlage	14.	
Deze	persona	is	gekoppeld	aan	de	gevonden	resultaten	van	sprint	1	en	
2.	Door	deze	persona	te	gebruiken	in	het	verdere	proces	kan	er	betere	
en	een	sterker	concept	worden	bedacht.		

Wat	mee	wordt	genomen	naar	de	volgende	fase	is	dat	de	doelgroep	in	
de	uren	voor,	tijdens	en	na	het	slapen	last	ondervind	van	de	
smartphone.	Deze	afleiding	moet	worden	weggenomen	om	zo	de	
doelgroep	dicht	bij	het	ritme	van	de	natuur	te	brengen	en	een	goede	
nachtrust	te	kunnen	bieden.	Ook	zal	er	worden	gekeken	naar	manieren	
om	afleiding	te	bieden	voor	het	slapen	waardoor	de	gebruiker	geen	
drang	vind	om	zijn	smartphone	te	pakken.	

De	doelgroep	is	op	zoek	naar	een	gezonde	levenstijl	en	is	bereid	om	
concessies	te	doen	voor	een	betere	nachtrust.	Wat	mee	moet	worden	
genomen	naar	het	concept,	is	dat	het	product	dat	ontwikkeld	wordt	
een	gezonde	keuze	is	en	hierdoor	positief	is	voor	de	gebruiker.

Om	jongvolwassenen	die	slapenloosheid	ervaren	vanwege	
smartphonegebruik	te	helpen	aan	een	betere	nachtrust	moet	de	
afleiding	worden	weggenomen.	Ook	zal	er	gekeken	worden	naar	op	
wat	voor	manier	de	doelgroep	benaderd	moet	worden.		
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3.11	 Reflectie

In	de	vorige	onderzoeken	zijn	veel	nieuwe	inzichten	naar	voren	
gekomen.	Deze	zijn	goed	om	te	weten	omdat	te	zien	is	dat	er	een	
duidelijk	verband	bestaat	tussen	de	sociale	omgeving	en	het	
smartphone	gebruik.	Er	blijkt	vooral	uit	dat	de	doelgroep	afgeleid	
wordt door de smartphone. 

De	kennistest	heeft	een	goed	beeld	gegeven	van	wat	de	doelgroep	
weet	over	het	smartphone	gebruik	en	de	mogelijk	schadelijke	gevolgen	
hiervan.	Er	wordt	opgemerkt	dat	zij	een	zekere	afkeer	hebben	tegen	
de	resultaten	en	dit	niet	willen	geloven	of	niet	willen	horen.	Hier	zou	in	
volgende	onderzoek	nog	verder	op	door	gevraagd	kunnen	worden.	De	
keuze	om	zowel	open	als	gesloten	vragen	te	gebruiken	is	goed	
uitgepakt.	Dit	hield	het	interessant	voor	de	respondent	en	ook	
geïnteresseerd	in	de	kennistest.

In	de	volgende	sprint	zal	er	gekeken	gaan	worden	op	wat	voor	manier	
de	doelgroep	beïnvloed	kan	worden.	
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4
Sprint	3									



Op wat voor manier kan de doelgroep beïnvloed 
worden?

In	sprint	3	wordt	er	gekeken	naar	hoe	de	doelgroep	beïnvloed	kan	
worden.	Hier	wordt	gekeken	naar	intrisieke	of	extrinsieke	beïnvloeding	
maar	ook	ook	wat	voor	soort	product	het	moet	worden.	
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Kan het smartphonegebruik van de doelgroep 
intrinsiek of extrinsiek worden beïnvloed?

Tijdens	dit	onderzoek	is	het	het	doel	om	erachter	te	komen	op	wat	
voor	manier	de	doelgroep	beinvloed	kan	worden.	Dit	kan	op	veel	
verschillende	manieren,	in	dit	stuk	staat	intrinsieke	of	extrinsieke	
beinvloeding	centraal.
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4.1	 The	five	whys

“The	Five	Whys”	is	een	goede	methode	om	te	gebruiken	om	de	kern	
van	de	overtuigingen	en	motivaties	van	een	persoon	te	bereiken.	
Hierin	kunnen	de	intrinsieke	of	extrinsieke	motivaties	worden	
gevonden.	De	methode	kan	voelen	alsof	er	als	een	klein	kind	tegen	
je	gepraat	wordt	maar	door	goed	vast	te	houden	aan	de	methode	
zal	deze	waarschijnlijk	eindigen	met	een	paar	belangrijke	inzichten.	
De	methode	begint	met	een	of	meerdere	brede	vragen	over	het	
onderwerp.	Door	door	te	vragen	komen	de	essentiële	antwoorden	
op	gecompliceerde	problemen.	Dit	is	een	geweldige	methode	om	te	
gebruiken	als	je	probeert	de	menselijke	en	emotionele	wortels	van	een	
probleem	te	achterhalen.

Voor	deze	creatieve	sessie	zijn	er	drie	respondenten	geïnterviewd	met	
de	five	whys	methode	op	1	april	2019.	Hierbij	is	een	rustige	plek	
gekozen	om	af	te	spreken	en	zijn	de	respondenten	individueel	
geïnterviewd.	Dit	om	de	antwoorden	zo	betrouwbaar	mogelijk	te	laten	
zijn.	Voor	dit	onderzoek	zijn	er	een	aantal	vragen	nodig	om	het	
gesprek	gaande	te	houden.	De	hoofdvraag	van	dit	onderzoek	is	
“waarom	gebruik	jij	je	smartphone”.	Dit	is	een	techniek	die	de	
self-determination-continuum	heet	van	Deci	en	Ryans	(Deci,	Ryans,	
2008). 
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4.2	 Resultaten

4.2.1	 Afleiding	
De	smartphone	wordt	veel	gebruikt	uit	afleiding.	Zo	geven	de	
respondenten	aan	dat	zij	vooral	de	smartphone	erbij	pakken	als	ze	
even	iets	anders	willen	doen.	Ze	geven	aan	dat	ze	druk	in	hun	hoofd	
zijn	door	de	dagelijkse	bezigheden	en	hierdoor	een	moment	van	rust	
kunnen	vinden	(intrinsiek)	(§3.2.4).	Hierbij	geven	zij	wel	aan	dat	zij	het	
wel	raar	vinden	dat	zij	door	achter	een	scherm	zitten	moe	worden.	
Dan	een	scherm	erbij	te	pakken	om	te	ontspannen,	maar	dit	averechts	
werkt.

De	respondenten	geven	aan	dit	meerdere	keren	per	dag	te	doen	(6x	
per	uur).	Hierin	geven	zij	aan	dat	dit	komt	door	meldingen	maar	ook	
uit	afleiding	(extrinsiek).	Door	de	melding	die	ontvangen	wordt	is	de	
gebruiker	afgeleid	maar	er	onstaat	extra	afleiding	door	het	blijven	
hangen	op	de	smartphone.	Ook	geven	ze	aan	te	kijken	naar	meldingen	
maar	niet	te	reageren,	hierdoor	worden	ze	dus	wel	afgeleid	(§3.3.2).	
Dit	is	een	een	hoge	mate	van	self-determination	volgens	de	methode	
van	Deci	en	Ryans	omdat	er	veel	motivatie	is	om	de	smartphone	te	
gebruiken	(Deci	en	Ryans).	Hierdoor	is	een	minder	defensief	gedrag	
tegenover	het	smartphone	gebruik	en	wordt	het	gebruik	als	positief	
ervaren	(Hermsen	en	Rennes,	2018).		

4.2.2	 Motivatie		
Het	blijkt	dat	het	vooral	komt	vanuit	extrinsieke	motivatie	dat	de	
respondenten	worden	geprikkeld	door	anderen	en	pakken	hierdoor	
hun	smartphone.	Dit	is	een	motivatie	die	in	iemand	zijn	hoofd	zit,	
omdat	zij	het	gevoel	hebben	dat	zij	direct	moeten	reageren	
(introjected	regulation).	Dit	heeft	ook	te	maken	met	de	verbondenheid	
waar	de	mens	veel	waarde	aan	hecht	(relatedness).	Hierdoor	willen	
zij	graag	bij	andere	horen	en	gezien	worden.	Ook	komt	dit	doordat	
mensen	een	goed	mens	willen	zijn	en	dit	willen	laten	zien	(integrated	
regulation).

4.2.3	 Routine
De	respondenten	geven	aan	dat	zij	het	als	een	normale	handeling	zien	
om	hun	smartphone	te	pakken.	Hierdoor	wordt	het	gebruik	van	de	
smartphone	een	routine.	Een	routine	is	een	aangeleerd	gedrag	dat	
door	ervaring	is	verkregen	(Hermsen	en	Rennes,	2018).	Dit	bevestigt	
de	resultaten	van	§3.3.1.	Ook	geven	de	respondenten	aan	bang	te	zijn	
iets	te	missen	als	ze	hun	telefoon	helemaal	zouden	wegleggen.	Hier-
door	geven	ze	aan	bang	te	zijn	belangrijke	persoonlijke	berichten	te	
missen. 

4.2.4	 Minderen	of	weg	doen	smartphone
Alle	respondenten	geven	aan	tijdens	het	interview	dat	zij	graag	willen	
minderen,	omdat	zij	ook	niet	op	de	hoogte	waren	van	de	schadelijke	
gevolgen.	Ze	geven	aan	dat	dit	komt	doordat	er	geen	goede	
voorlichting	over	bestaat.	Het	weg	doen	van	de	smartphone	ziet	geen	
van	allen	zitten,	omdat	ze	dan	bang	zijn	iets	te	missen.	Bij	de	vraag	wat	
dan	gaat	het	vooral	om	persoonlijk	contact	met	vrienden.	De	social	
media	berichten	vinden	ze	minder	tot	niet	belangrijk.	De	
respondenten	gaven	aan	dat	zij	een	negatieve	aanpak	niet	fijn	zouden	
vinden	om	het	smartphonegebruik	te	verminderen	maar	ook	niet	
zouden	weten	of	een	beloning	zou	werken.

4.2.5	 Negativiteit	omzetten	in	positiviteit	
De	respondenten	zijn	liever	naar	een	positieve	ervaring	op	zoek	dan	
een	negatieve	ervaring	(het	niet	lukken	van	een	opdracht)	geprobeerd	
wordt	om	te	zetten	in	een	positieve	ervaring	(het	bekijken	van	leuke	
foto’s	op	socialmedia).	Dit	zien	ze	als	een	beloning	voor	zichzelf	en	als	
mens	proberen	wij	verlies	te	vermijden	(loss	aversion).	Uit	onderzoek	
blijkt	dat	dreigen	met	verlies	in	Nederland	niet	tot	nauwelijks	werkt	
(Hermsen	en	Rennes,	2018).	Het	werkt	alleen	als	er	er	een	uitvoerbaar	
en	effectief	alternatief	voor	wordt	gesteld.	Dit	blijkt	ook	uit	de	
negatieve	afbeeldingen	op	sigaretten	pakjes.	Er	worden	hier	geen	
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(haalbare)	alternatieven	aangeboden	en	hierdoor	wordt	er	niet	de	
gewenste	gedragsverandering	behaald	(Hermsen	en	Rennes,	2018).	
    
4.2.6	 Belangrijkste	inzichten
-	 Druk	in	hun	hoofd	door	dagelijkse	bezigheden
-	 Intrinsieke	motivatie	om	de	telefoon	te	blijven	gebruiken	is		
	 groot
-	 Defensief	gedrag	tegen	de	smartphone	omdat	de	motivatie		
	 groot	is
-	 Routine	om	de	smartphone	te	pakken
-	 Het	missen	van	socialmedia	niet	erg	
-	 Streven	naar	autonomie,	competentie	en	nabijheid
-	 Dreigen	met	negatieve	gevolgen	werkt	niet	in	Nederland
-	 Uitvoerbaar	en	effectief	alternatief	bieden	wel
-	 Positief	alternatief
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4.3	 Fysiek-	of	digitaal	product

Digitale	producten	maken	een	grote	sprong	boven	fysieke	producten.	
Ze	zijn	makkelijk	up-to-date	te	houden	en	makkelijk	te	verwerken	in	
de	al	bestaande	devices.	Toch	blijkt	uit	onderzoek	dat	mensen	fysieke	
producten	waardevoller	vinden.	De	voornaamste	reden	hiervoor	is	dat	
de	gebruiker	eigenaarschap	over	het	product	toekent.	Digitale	
producten	kunnen	niet	voorzien	in	gevoel	van	eigenaarschap	omdat	
het	niet	tastbaar	is,	hierdoor	kennen	we	meer	waarde	toe	aan	fysieke	
producten	(Atasoy,	O.,	&	Morewedge,	C.	K.,	2017).

Als	er	wordt	gekeken	naar	opbrengsten	uit	verkoop,	zijn	mensen	
bereid	meer	geld	uit	te	geven	aan	fysieke	objecten	dan	aan	digitale.	
Dit	heeft	te	maken	met	eigenaarschap	omdat	het	product	tastbaar	is,	
voelen	mensen	zich	hier	meer	verbonden	mee.	

Digitale	producten	zijn	aantrekkelijker	te	maken	door	deze	te	laten	
customizen	door	de	gebruiker.	Hierdoor	krijgt	de	gebruiker	een	meer	
eigen	gevoel	door	en	stukje	van	zichzelf	erin	te	verwerken.	Wat	ook	
kan	is	een	fysiek	product	leveren	bij	een	digitaal	product	dit	kan
bijvoorbeeld	een	klein	presentje	zijn	dat	associeert	met	het	digitale	
product.	Het	zou	ook	kunnen	door	een	digitaal	product	een	fysiek	
uiterlijk	te	geven	zoals	bijvoorbeeld	een	E-book	een	boekomslag	te	
geven.			
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4.4	 Slaap-hygiëne

Slaap-hygiëne	bestaat	niet	alleen	uit	een	schoon	bed	maar	is	veel	
breder	dan	dat.	Zo	draagt	een	goed	geventileerde	kamer,	kleurgebruik	
en	licht	hier	ook	aan	bij.	In	bijlage	12 is	een	lijst	te	zien	waar	slaap-
hygiëne	onder	valt.	Hieronder	staan	de	punten	waar	rekening	mee	
gehouden	kan	worden	in	de	conceptfase.
 
Gedrag	overdag:
• Zorg voor voldoende licht gedurende de dag (ga naar buiten, doe de 
gordijnen open, en draag zo min mogelijk een zonnebril overdag)
• Vermijdt intensieve lichamelijke inspanning vanaf 3 uur voor het 
slapen.
• Doe overdag geen dutjes! Overdag slapen verstoort de biologische 
klok. Slaperigheid rond 15.00 uur komt vaak door zuurstofgebrek. 
Zuurstof, licht en bewegen houden je wakker. Ga dus naar buiten of ga 
bewegen als je overdag moe bent.
• Dagstructuur is belangrijk om het opstaan te vergemakkelijken, 
bijvoorbeeld een aantal vaste activiteiten of afspraken in de ochtend.
• Ontspanningsoefeningen zorgen voor afleiding en rust.

Gedrag	vlak	voor	het	slapen/in	bed:
• Houdt je bedtijd en tijd van opstaan zo constant mogelijk. Eigenlijk 
zou je in het weekend ook op dezelfde tijd moeten slapen als door de 
week. Dat scheelt weer je ritme moeten aanpassen op maandag en 
daarna. Ideaal is tussen 7.00 en 8.00 uur opstaan en tussen 23.00 en 
24.00 naar bed.
• Creëer een slaapritueel. Richt je avond in om aan slapen toe te 
komen door rituelen, gewoonten, bijvoorbeeld: je gezicht wassen, 
douchen, tandenpoetsen, in bed nog wat lezen.
• Weinig licht na 22 uur ‘s avonds.
• Doe twee uur voor je gaat slapen ontspannende dingen, en doe de 
computer uit!

• Vooral in de winter is het opnieuw instellen van de biologische klok 
belangrijk. Doe dit door op een vaste tijd op te staan. Een ijkpunt om te 
‘resetten’ wordt het best bereikt door rond 7.00 uur op te staan.
• Korter slapen is voor je lichamelijke functies beter dan langer slapen. 
7-8 uur is optimaal, 10 uur is te lang. Liefst slaap je tussen 23.00 uur en 
7.00 uur.
• Ga ‘s avonds niet te vroeg naar bed, ga pas slapen als je moe bent. 
Wanneer je ’s ochtends vroeg opstaat, zul je ’s avonds sneller moe zijn. 
Als je altijd pas na 24 uur moe wordt, is melatonine misschien nuttig 
om te gebruiken.
• Sta op wanneer je langer dan een half uur niet kunt slapen. Ga pas 
weer slapen wanneer je moe bent.
• Een tevreden gevoel voor het slapen gaan is belangrijk. Vermijdt 
daarom ruzie, werk en spannende films vlak voor het slapen.
• Probeer geen weerstand tegen slapen op te bouwen.
• Blijf niet langer in bed liggen dan je gemiddelde slaapduur.
• Liever vrijen dan ruzie in bed.
• Lezen in bed is slaapverwekkend.
• Als je wil uitslapen, doe dat dan niet langer dan anderhalf uur, de 
duur van een slaapcyclus.
• Zorg ervoor dat de slaapkamer goed donker is; licht verstoort je 
slaap. Dus: goede gordijnen, maar ook geen afleidende verlichte 
wekkers of opladers e.d.
(PsyQ, 2018).
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4.5 Conclusie

Uit	dit	onderzoek	zijn	mooie	resultaten	gekomen	door	dat	er	met	de	
five	why’s	methode	zo	ver	wordt	doorgevraagd	dat	de	respondent	
zichzelf	confronteert	en	niet	kan	terugkrabbelen.	Uit	de	resultaten	
blijkt	dat	ze	vooral	vanuit	externe	factoren	geprikkeld	worden	om	hun	
telefoon	op	te	pakken.	Hierna	blijft	de	gebruiker	lang	op	zijn	telefoon	
hangen	en	is	hierdoor	afgeleid.	De	motivatie	is	ook	groot	om	de	
smartphone	te	gebruiken,	hierdoor	ontstaat	er	defensief	gedrag	tegen	
het	verminderen	van	het	smartphone	gebruik.	De	doelgroep	is	hierbij	
vooral	op	zoek	naar	autonomie,	competentie	en	nabijheid.	Hierdoor	
pakken	ze	vaker	hun	telefoon	op.	Uit	de	doorvraag	uit	en	uit	het	
onderzoek	§3.2.1	blijkt	dat	de	achterliggende	waarde	hiervan	de	
afleiding	te	zijn.

In	Nederland	heeft	het	dreigen	van	negatieve	gevolgen	weinig	zin	
omdat	het	de	doelgroep	niet	afschrikt.	Wat	wel	werkt	is	een	
uitvoerbaar	en	effectief	alternatief	bieden.	

Uit	het	onderzoek	blijkt	ook	dat	het	werken	met	een	fysiek	product	
beter	werkt	dan	een	digitaal	product.	Dit	komt	doordat	de	gebruiker	
waarde	toekend	aan	fysieke	producten.	Omdat	de	natuur	bestaat	uit	
fysieke	objecten	en	het	doel	is	om	de	gebruiker	zo	dicht	mogelijk	naar	
het	ritme	van	de	natuur	te	brengen	zal	het	concept	bestaan	uit	een	
fysiek	product.	Ook	kan	er	gekeken	worden	naar	het	combineren	van	
fysieke	en	digitale	producten.

In	de	conceptfase	zal	de	slaap-hygiëne	ook	worden	
meegenomen,	dit	is	erg	belangrijk	en	psychologisch	onderbouwd.	

Alle	bovengenoemde	resultaten	worden	megenomen	naar	het	te	
ontwikkelen	concept.	
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4.6	 Reflectie

Bij	het	doen	van	dit	onderzoek	lag	het	niet	in	de	lijn	der	verwachtingen	
dat	er	nog	zoveel	nieuwe	inzichten	uit	zouden	komen.	Hiermee	ben	ik	
erg	blij	omdat	deze	inzichten	veel	waard	zijn	voor	het	ontwikkelen	van	
de	concepten.	Uit	het	onderzoek	zijn	veel	verassende	en	onverwachte	
uitkomsten/inzichten	gekomen.	Het	laatste	onderzoek	heeft	dus	een	
grote	meerwaarde	voor	de	kwaliteit	van	het	eindconcept.	Het	is	fijn	
om	te	zien	dat	er	met	betrouwbare	en	zingevende	informatie	gewerkt	
kan	worden	aan	het	ontwikkelen	van	concepten.	



5
Concepting								
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5.1 Onderzoeksconclusies

In	de	vorige	hoofdstukken	is	een	grote	hoeveelheid	inzichten	
gegenereerd.	Deze	inzichten	kunnen	nu	worden	gesorteerd	om	te	
kijken	welke	inzichten	bij	elkaar	horen.	Om	dit	proces	goed	te	laten	
verlopen	zijn	alle	inzichten	op	post-its	geschreven	en	op	een	
whiteboard	geplakt.	Hierdoor	is	het	overzichtelijk	en	kunnen	ze	goed	
worden	gesorteerd.	De	gesorteerde	inzichten	zijn	vervolgens	
samengevoegd	als	onderzoeksconclusies.

Om	een	goed	overzicht	te	krijgen	van	de	verkregen	inzichten	in	de	
onderzoeksfase	zijn	deze	hieronder	beschreven.	Hier	staan	
antwoorden	op	de	vraag:	“Hoe	kan	je	jongvolwassenen	die	
slecht	slapen	vanwege	smartphonegebruik	helpen	aan	een	betere	
nachtrust?”.	De	conclusies	zullen	bijdragen	aan	het	formuleren	van	de	
ontwerpprincipes	en	-richtlijnen.	
-	 Afleiding	door	de	smartphone	wegnemen	waardoor	ze	deze		
	 niet	meer	pakken	
-	 Afleiding	wegnemen	en	hiermee	ook	de	druk	die	ontstaat	door		
	 smartphonegebruik
-	 De	doelgroep	positief	benaderen,	negatieve	benadering	werkt		
 niet
-	 Er	moet	een	effectief	alternatief	worden	geboden
-	 Gezonde	keuze	waardoor	hun	slaap	wordt	verbeterd
-	 Fysiek	product	omdat	de	natuur	ook	fysiek	is
-	 Slaaprituelen	worden	beïnvloed
-	 Slaaphygiëne	punten	worden	meegenomen

Door	de	verkregen	inzichten	te	sorteren	zijn	er	ontwerpprincipes	
opgesteld	in	de	volgende	paragraaf.	Door	deze	ontwerpprincipes	te	
gebruiken	bij	het	toetsen	van	de	concepten,	kan	er	worden	gekeken	of	
ze	aansluiten	bij	de	behoeften	van	de	doelgroep.	Na	het	opstellen	van	
de	ontwerppricipes	worden	er	ontwerprichtlijnen	opgesteld.	
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5.2	 Conceptprincipes

Concept- 
principes

A�eiding
wegnemen

Slaaprituelen Slaap
Hygiene

Slaap hygiene lijst 
integreren in het product

Gezondheid

Door betere slaap
wordt de gebruiker bewust
van een gezonde levenstijl

Slaapritueel beinvloeden
met een betere
slaap als gevolg

Smartphone wegnemen
waardoor a�eiding 

weg wordt genomen

Slaap hygiene lijst speelt in op de 
zintuigelijke ervaring van de 

gebruiker, deze lijst wordt gebruik 
door slaappsychologen om 

slaapstoornissen tegen te gaan

Iedereen heeft zijn of haar eigen
slaapritueel, hierin speelt de 

smartphone ook een rol. Door dit
slaapritueel te veranderen wordt er
een betere nachtrust ondervonden

Doordat er een betere nachrust 
wordt ondervonden zijn mensen

er bewust van dat zij een gezondere
levenstijl hebben hierdoor

De smartphone wordt nu veel gebruikt
uit a�eiding door de smarpthone

weg te nemen verdwijnd deze a�eiding

Zorgen dat de smartphone
uit het zicht is

Avond- en ochtenduren 
zonder smartphone

Geen electronische ruis

Gezond melatonine niveau

E�ectief positief alternatief
bieden

Rust bieden

Gezonde keuze

Bewust maken van betere slaap 
door minder smartphonegebruik

Wekker functie smartphone
vervangen

Meldingen wegnemen

Bewustzijn gezondheid 
duidelijk maken op de verpakking

Trigger om smarphone 
weg te leggen

Zo’n constant mogelijk
slaap-waak ritme

Tussen 23:00-00:00 slapen en 
tussen 7:00-8:00 ontwaken

Twee uur voor het slapen geen 
smartphonegebruik en weinig

licht in de ruimte

Niet langer slapen dan
8 uur per nacht

Positieve geluiden in de 
ochtend als vogeltjes en
een positieve boodschap

Fysiek
product

Positief alternatief
voor de smartphone

Draadloze oplader

Natuurlijke elementen

Natuurlijke materialen

De smartphone wordt nu veel gebruikt
uit a�eiding door de smarpthone

weg te nemen verdwijnd deze a�eiding

Meditatie

Geïntegreerd licht

Licht therapie

Muziek en luisterboeken

Figuur	10:	Conceptprincipes
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5.3 Ontwerprichtlijnen

Afleiding	wegnemen	die	nu	ontstaat	door	de	smartphone
De	doelgroep	vult	elk	moment	van	verveling	met	het	gebruik	van	de	

smartphone	en	wordt	door	de	meldingen	veel	afgeleid.		

Slaaprituelen
De	slaaprituelen	worden	beïnvloed	met	een	betere	slaap	als	gevolg.

Slaaphygiëne
Slaaphygïene	heeft	te	maken	met	de	handelingen	die	voor,	na	en	rond	

het	slapen	worden	gedaan.

Fysiek	product
Door	een	positief	alternatief	te	bieden	zal	de	gebruiker	kiezen	om	zijn	
of	haar	smartphone	weg	te	leggen.	Het	product	zal	een	natuurlijk	ui-
terlijk	hebben	om	de	gebruiker	zo	dichter	bij	de	natuur	te	brengen.

Gezonde	keuze	bieden	voor	de	gebruiker
De	doelgroep	is	er	niet	bewust	van	wat	het	smartphonegebruik	op	hun	

gezondheid	heeft.	
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5.4	 Concepting

5.4.1	 Conceptrichtingen
Door	een	brainstorm	met	de	tool	Brighstorming,	ontwikkeld	door	het	
Rotterdamse	bedrijf	HatRabbits,	zijn	er	ideeën	opgedaan	om	extra	te	
laten	verdiepen	in	het	vraagstuk.	Door	deze	methode	te	gebruiken	zijn	
er	meerdere	ideeën	gegenereerd	om	beter	en	met	meer	inspiratie	de	
conceptontwikkelingsfase	in	te	gaan.	De	volgende	
stappen	zijn	terug	te	vinden	in	de	bijlage	12.	Hieruit	is	een	longlist	met	
conceptideëen	onstaan	waarin	rekening	is	gehouden	met	de	
conceptrichtlijnen.	

5.4.2	 Longlist
Concept	idee	1:
Meditatie	app	gericht	op	slaap:	Applicatie	die	9	uur	voor	je	wekker	laat	
mediteren	waardoor	je	rustig	wordt	en	in	bed	gaat	liggen.	Hierna	geeft	
die	een	melding	dat	je	moet	gaan	slapen	door	middel	van	een	toon.

Concept	idee	2:
Telefoonhoesje:	Zodra	hoesje	dichtgaat	gaat	de	timer	lopen.	Maantje	
groeit	voordat	je	gaat	slapen.	Hartje	in	de	ochtend	deze	kan	je	sturen	
naar	iemand.	Laat	gezondheid	zien.

Concept	idee	3:
Telefoon	scheiden:	Uur	voordat	je	gaat	slapen	moet	je	je	telefoon	op	
een	oplader	leggen	(niet	in	de	buurt	van	je	bed).	Wekker	is	fysiek	(niet	
op	de	telefoon,	wel	verbonden).	Laat	slaap	zien	(gezondheid).

Concept	idee	4:
Fotomuur:	Laat	foto’s	van	vroeger	zien	als	telefoon	weinig	is	gebruikt.	
Laat	zien	hoe	gezond	het	is	geweest	om	telefoon	minder	te	gebruiken.	
Gekoppeld	aan	socialmedia	account.

Concept	idee	5:
Your	journey:	Een	app	die	gekoppeld	is	aan	socialmedia	en	hiervan	
oude	foto’s	laat	zien.	Deze	gaat	een	uur	voor	het	slapen	aan	en	half	uur	
ervoor	uit.

Concept	idee	6:
Personen	koppelen:	Tool	waardoor	je	gekoppeld	wordt	aan	een	buddy	
die	ook	slaapproblemen	heeft.	Kunnen	van	elkaar	het	slaapgedrag	en	
smartphone	gebruik	zien	en	hierover	praten.

Concept	idee	7:
Lamp	in	huis	(Dock	of	verbonden	met	HUE).	Uur	voordat	je	moet	gaan	
slapen	gaat	deze	rustig	aan	en	uit	(meditatie).	Ochtend	wake	up	light.	
Tracking	van	slaap	en	geeft	gezonde	keuze	weer.

Concept	idee	8:
Smartwatch	koppelen:	Smartwatch	koppelen	aan	de	app	die	feedback	
geeft.	Herkennen	gebruik	en	aandacht	afleiden	van	smartphone.

Concept	idee	9:
Doelen	stellen:	In	een	tool	te	zien	hoe	ver	je	bent	om	je	doel	te	halen.	
(week)	Challenge	voor	de	gebruikers.	Laten	zien	wat	hun	gebruik	is	
geweest,	hierop	afstemmen	(bewustzijn).

De	conceptideëen	zijn	op	de	volgende	pagina	in	afbeelding	19	te	zien.
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Afbeelding	19:	Concepten	longlist
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5.4.3	 Shortlist
5.4.3.1 Concept 1: Telefoonhoesje

Dit	hoesje	zal	anders	zijn	dan	een	normaal	telefoonhoesje.	Zoals	te	
zien	is	in	afbeelding	20	is	het	hoesje	alleen	doorzichtig	op	de	plek	waar	
normaal	de	datum	en	tijd	worden	afgebeeld.	Deze	worden	door	app	
die	gedownload	moet	worden	op	de	smartphone	vervangen	voor	een	
timer.	Deze	timer	loopt	op	zodra	het	hoesje	wordt	gesloten.	Zo	wordt	
de	gebruiker	getoond	hoe	lang	de	smartphone	niet	gebruikt	is.	Van	
tevoren	kan	je	instellen	hoe	lang	je	wilt	slapen	en	hoe	laat	je	op	wilt	
staan.	Je	krijgt	nu	een	maantje	dat	groeit	vanaf	een	uur	voordat	je	
moet	gaan	slapen	tot	aan	het	moment	dat	je	moet	slapen.	In	de	
ochtend	is	het	juist	een	hartje	dat	groeit	dit	hartje	kan	je	vervolgens	
delen	met	je	geliefde,	vrienden	of	familie	om	te	laten	zien	dat	je	je	
smartphone	weinig	of	niet	hebt	gebruikt.	In	de	app	zal	ook	worden	
laten	zien	hoe	goed	de	slaap	is	geweest	en	dit	zal	gekoppeld	worden	
aan	een	community	om	dit	ook	van	anderen	te	kunnen	zien.	Hoe	
groter	het	maantje,	hartje	of	de	tijd	hoe	meer	punten	en	worden	
toegevoegd	aan	je	profiel.

Afbeelding	20:	Concept	1	
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5.4.3.2 Ontwerprichtlijnen: telefoonhoesje

Afleiding	wegnemen	die	nu	ontstaat	door	de	smartphone
Doordat	de	smartphone	afgedekt	wordt	neemt	de	afleiding	af.	

 

Slaaprituelen
Door	het	niet	meer	gebruiken	een	uur	voor	en	een	uur	na	het	slapen	

worden	de	slaaprituelen	positief	beïnvloed.

Slaaphygiëne
Slaaphygïene	wordt	bevorderd	door	rust	te	creëeren	zodat	het	natuur-

lijke	slaap-waakritme	bevorderd	wordt.

Fysiek	product
Het	product	is	fysiek	waardoor	er	meer	waarde	aan	wordt	gegeven.	

Gezonde	keuze	bieden	voor	de	gebruiker
Doordat	het	slaap-waakritme	wordt	bevorderd	zal	de	gebruiker	zich	

fitter	en	gezonder	voelen	gedurende	dag.	Hierdoor	zal	de	gebruiker	het		
als	een	gezonde	keuze	ervaren.		
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5.4.3.3 Concept 2: Dock your phone

Voor	dit	concept	zijn	er	twee	fysieke	objecten	nodig,	een	dock	en	een	
wekker.	Dit	dock	is	met	geïntegreerde	oplader	met	licht	erin	een	uur	
voordat	je	gaat	slapen	gaat	deze	branden.	Het	licht	zal	rustig	aan	en	uit	
gaan	waardoor	er	door	middel	van	meditatie	rustig	geworden	kan	
worden.	Ook	krijg	je	een	melding	op	je	telefoon	dat	je	je	telefoon	
op	het	dock	moet	leggen.	De	wekker	is	smart,	dit	houdt	in	dat	als	de	
wekker	op	je	telefoon	gaat	deze	wordt	getoond	op	de	wekker.	Ook	het	
geluid	dat	uit	de	telefoon	zou	komen	komt	uit	de	wekker.	De	
bijbehorende	slaap	app	houdt	het	slaapritme	bij	en	geeft	dit	weer.	
Hierbij	zal	een	gezondheidstabel	worden	getoond.	Doordat	de	app	
gekoppeld	wordt	met	anderen	kan	er	worden	gekeken	wat	het	
gemiddelde	is	en	hoe	het	zou	zijn	zonder	dock	your	phone.	

Afbeelding	21:	Concept	2
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5.4.3.4 Ontwerprichtlijnen: Dock your phone

Afleiding	wegnemen	die	nu	ontstaat	door	de	smartphone
Doordat	de	smartphone	wordt	weggelegd	op	een	andere	plek	in	de	

kamer,	hierdoor	neemt	de	afleiding	af.	
 

Slaaprituelen
Zowel	de	avond	als	ochtenrituelen	kunnen	rustig	doorlopen	worden	

omdat	er	geen	afleiding	van	de	smartphone	ontstaat.

Slaaphygiëne
Slaaphygïene	wordt	bevorderd	door	rust	te	creëeren	zodat	het	natuur-

lijke	slaap-waakritme	bevorderd	wordt.

Fysiek	product
Het	product	is	fysiek	waardoor	er	meer	waarde	aan	wordt	gegeven.	

Gezonde	keuze	bieden	voor	de	gebruiker
Doordat	het	slaap-waakritme	wordt	bevorderd	zal	de	gebruiker	zich	

fitter	en	gezonder	voelen	gedurende	dag.	Hierdoor	zal	de	gebruiker	het		
als	een	gezonde	keuze	ervaren.		
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5.4.3.5 Concept 3: Fotowall

Dit	is	een	klein	scherm	aan	de	muur	dat	gekoppeld	is	aan	social	
media	en	waarop	foto’s	worden	getoond	van	vroeger.	Hierdoor	wordt	
de	gebruiker	getoond	wat	hij	voor	leuke	dingen	heeft	gedaan	en	hoeft	
hij	niet	op	zijn	smartphone	naar	bevestiging	te	zoeken.	Hierop	zal	ook	
worden	getoond	hoeveel	de	smartphone	is	gebruikt	vandaag	en	of	
dit	boven	of	onder	gemiddeld	is.	Hierop	zal	worden	getoond	of	als	de	
smartphone	te	lang	achter	elkaar	wordt	gebruikt.	Aan	het	einde	van	
de	week	zal	er	een	rapport	worden	getoond	die	aangeeft	hoeveel	de	
smartphone	is	gebruikt	en	hoe	gezond	dit	was.	De	fotowall	zal	in	de	
avond	rustig	uit	gaan	zodat	de	ondergaande	zon	wordt	geïmiteerd.	

Afbeelding	22:	Concept	3
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5.4.3.6 Ontwerprichtlijnen: fotowall

Afleiding	wegnemen	die	nu	ontstaat	door	de	smartphone
Door	persoonlijke	beelden	te	laten	zien	wordt	aan	aandacht	van	de	
smartphone	afgeleid.	Hierdoor	zal	de	smartphone	minder	gebruikt	

worden. 

Slaaphygiëne
Door	het	langzaam	uitgaan	van	het	scherm	wordt	de	zonsondergang	

nagebootst	worden.

Fysiek	product
Het	product	is	fysiek	waardoor	er	meer	waarde	aan	wordt	gegeven.	

Gezonde	keuze	bieden	voor	de	gebruiker
Het	gebruik	van	de	smartphone	wordt	weergegeven	en	er	wordt	ge-

waarschuwd	als	de	smartphone	teveel	wordt	gebruikt.
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5.5 Reviews

5.5.1	 Gebruikerstest
Om	te	onderzoeken	of	de	concepten	aansluiten	bij	de	wensen	en	
behoeftes	van	de	gebruikers	zijn	er	test	uitgevoerd.	Deze	zijn	
uitgevoerd	onder	4	testpersonen	in	een	groep.	Hierbij	zijn	de	
concepten	uitgelegd	en	toegelicht	door	de	het	tonen	van	de	
storyboards	uit	de	shortlist	fase.	Dit	onderzoek	is	uitgevoerd	op	18	
april.

5.5.1.1 Concept 1: telefoonhoesje
Het	concept	telefoonhoesje	is	als	eerste	getest	(Bijlage	8).	Doordat	het	
hartje	en	het	maantje	groeien	wordt	dit	al	een	leuke	challenge	gezien	
(1).	Ook	het	kunnen	versturen	naar	iemand	anders	vinden	ze	fijn	om	zo	
met	anderen	in	contact	te	zijn	en	te	laten	zien	hoe	goed	ze	bezig	zijn.

Het	optellen	van	de	tijd	wordt	als	vernieuwend	gezien	(2).	Doordat	de	
tijd	optelt,	wordt	je	ervan	bewust	gemaakt	hoe	lang	je	je	telefoon	niet	
hebt	gebruikt	en	dit	werkt	motiverend.

Het	koppelen	aan	andere	wordt	als	positief	ervaren	(3).	Door	het	te	
koppelen	aan	anderen	wordt	een	soort	challenge	gemaakt.	Als	tip	
kwam	hier	naar	voren	dat	het	leuk	zou	zijn	om	er	prijzen	aan	te	
koppelen	om	mensen	te	belonen.	Dit	zou	kunnen	bij	het	overzicht	van	
de	slaap	(4).	

Andere	tips	die	naar	voren	kwamen:	een	slot	op	de	telefoon	plaatsen	
waardoor	deze	niet	meer	gebruikt	kan	worden.	Dit	gaat	niet	gebruikt	
worden,	omdat	dat	negatief	straffen	is	en	dit	werkt	niet	zoals	onder-
zocht	is	in	§4.2.5	Een	andere	tip	die	naar	voren	kwam	was	het	aan-
geven	hoeveel	energie	het	oplevert	voor	jezelf	of	hoe	je	zicht	ervan	
verbetert.	

Belangrijke	inzichten
-	 Challenge	van	groeiende	hartje	en	maantje	worden	als	positief		
	 ervaren
-	 Hier	meer	rewards	aan	toevoegen	om	challenge	uit	te	breiden	
-	 Motivatie	door	optellende	tijd
-	 Koppelen	aan	andere	gebruikers
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5.5.1.2 Concept 2: dock your phone
De	respondenten	waren	erg	enthousiast	over	het	tweede	concept,	
dock	your	phone	(Bijlage	9).	Ze	zeiden	direct	dat	ze	het	erg	goed	
vonden	om	de	telefoon	te	scheiden	van	de	gebruiker.	

De	melding	vroeg	geven	werkt	goed,	zodat	de	gebruiker	de	wekker	
alvast	kan	instellen	er	hier	niet	later	in	de	avond	over	na	hoeft	te	
denken	(1).	

Door	van	tevoren	een	melding	te	krijgen	via	zowel	het	dock	(licht)	als	
de	smartphone	vinden	de	respondenten	dit	een	erg	goede	oplossing	
(2).	Hierdoor	denken	ze	ook	te	worden	gemotiveerd	om	hun	
smartphone	weg	te	leggen.	

De	ochtend	zal	rustiger	worden	ervaren	geven	de	respondenten	aan	
omdat	je	niet	wakker	wordt	met	je	smartphone	in	bed	(3).

Tips	die	werden	gegeven	waren	om	andere	schermen	te	integreren.

Belangrijke	inzichten
-	 Telefoon	scheiden	werkt	goed
-	 Van	tevoren	wekker	laten	zetten
-	 Licht	werkt	aantrekkend
-	 Ochtend	zonder	smartphone	wordt	als	fijn	ervaren
-	 Meerdere	schermen	integreren

5.5.1.3 Concept 3: fotowall
Bij	het	derde	concept	(bijlage	10)	werd	aangegeven	dat	ze	het	fijn	
vonden	om	foto’s	te	zien	van	vroeger.	Ook	dat	dit	automatisch	gaat,	
vinden	ze	fijn	omdat	het	anders	een	te	grote	stap	is	om	de	foto’s	te	
uploaden	(1).	

Door	hierop	aan	te	geven	hoeveel	het	smartphone	gebruik	is,	zie	je	dit	
direct	en	wordt	je	gemotiveerd	om	je	telefoon	niet	te	gebruiken	(2).

De	meldingen	die	worden	gegeven	als	je	je	smartphone	te	veel	
gebruikt	worden	ook	als	positief	ervaren	omdat	je	zo	wordt	
gewaarschuwd	om	de	smartphone	weg	te	leggen	(3).

De	tips	die	naar	voren	kwamen	zijn	dat	er	nog	steeds	veel	prikkels	zijn	
door	het	extra	scherm	en	dat	er	alleen	maar	nadelen	worden	getoond	
en	geen	voordelen.	

Belangrijke	inzichten
-	 Fijn	dat	het	automatisch	gaat
-	 Motivatie	om	smartphone	niet	te	gebruiken
-	 Positief	om	te	laten	inzien	als	je	teveel	smartphone	gebruikt
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5.5.2	 Expert	review
Om	te	onderzoeken	of	de	concepten	draagvlak	vinden	bij	experts	is	
er	een	bezoek	gebracht	aan	PsyQ.	Dit	is	een	bedrijf	waar	psychologen	
actief	zijn	om	mensen	met	slaapproblemen	te	ondersteunen	en	
helpen	aan	een	betere	nachtrust.	Hierbij	is	gegevraagd	om	tips	en	
tops	te	geven	over	de	drie	concepten.	Er	is	een	afspraak	gemaakt	met	
slaappsycholoog	Tim	Buijs,	hieraan	zijn	de	concepten	voorgelegd.	Dit	
onderzoek	is	uitgevoerd	op	19	april.	Inzichten	te	zien	in	bijlage	11.

5.5.2.1 Concept 1: telefoonhoesje
Tips:	 Geef	een	overzicht	aan	het	einde	van	de	week	waarin	aan	
wordt	gegeven	welke	dagen	er	goed	is	geslapen	en	welke	onrustig.	
Zo	kan	de	gebruiker	zien	wat	afwijkt	en	wordt	hij/zij	hiervan	bewust	
gemaakt.
Tops:	 Het	geeft	inzicht	in	je	slaap-	en	waakritme.
Het	motiveert	om	de	mobiel	sneller	weg	te	leggen	en	het	verminderd	
hierna	de	neiging	om	hem	te	pakken	doordat	de	meldingen	minder	
prominent	aanwezig	zijn.	
Geeft	inzicht	in	je	mobiele	gebruik

5.5.2.2 Concept 2: dock your phone 
Tips:	 Hoe	kan	je	user	de	info	die	wordt	gebruikt	praktisch	toepassen
Kan	de	user	een	vast	ritme	(bed-opstaan)	instellen?
Zijn	er	reminders	als	iemand	niet	de	suggestie	ter	harte	neemt.
Tops:	 haalt	de	mobiel	uit	de	slaapkamer
Licht	bevorderd	een	goede	slaap	hygiëne
Inzicht	in	slaap-nacht	ritme
Praktisch	met	de	ingebouwde	opladerfunctie

5.5.2.3 Concept 3: fotowall
Tips:	 Waarop	is	het	gemiddelde	gebaseerd?	
Als	iemand	boven	het	gemiddelde	zit,	wanneer	is	dit	(pieken).	Hierover	
tips	geven	die	op	deze	momenten	aansluiten
Houdt	het	socialmedia	bij?
Tops:	 Wekelijks	inzicht	in	smartphone	gebruik
Motiveert	om	minder	socialmedia	te	gebruiken
Sluit	aan	bij	gezond	beeldschermgebruik.

Een	belangrijk	inzicht	dat	zal	worden	meegenomen	in	het	uitwerken	
van	het	concept	is	dat	er	op	dit	moment	alleen	gebruik	wordt	gemaakt	
van	een	checklist	om	een	betere	slaap	te	ontwikkelen.	Op	dit	moment	
bestaan	er	nog	geen	fysieke	producten	waar	zij	gebruik	van	maken	om	
de	slaap	te	bevorderen.	Wat	ook	werd	verteld	is	dat	de	smartphone	
een	steeds	grotere	factor	speelt	binnen	de	slaapproblemen	van	
patiënten	die	zij	nu	hebben.	Dit	zijn	extra	factoren	waar	rekening	mee	
gehouden	moet	worden	die	in	het	verleden	niet	voorkwamen.	
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5.6	 Conclusie

Bij	zowel	de	gebruikerstest	als	de	expertreview	is	er	gevraagd	welk	
concept	het	beste	zou	aansluiten	bij	de	wensen	en	behoeftes	van	de	
gebruiker.	Zij	vonden	concept	2	het	beste	om	de	telefoon	echt	weg	te	
nemen	van	de	gebruiker	zodat	het	veel	meer	moeite	kost	om	de	
smartphone	te	pakken.	Hieruit	is	te	zien	dat	concept	2,	dock	your	
phone,	het	beste	aansluit	bij	de	wensen	en	behoeftes	van	de	
doelgroep.	Toch	zijn	ze	ook	positief	over	de	community	in	concept	1,	
deze	zal	ik	ook	meenemen	in	het	concept.

Hierdoor	is	er	gekozen	om	dock	your	phone	verder	uit	te	werken	en	
worden	hier	functionaliteiten	van	concept	1	aan	toe	te	voegen.	
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5.7	 Reflectie

In	de	concepting	fase	zijn	goede	resultaten	naar	voren	gekomen	om	
verder	te	gaan	richting	de	prototyping	fase.	De	enthousiaste	reacties	
van	zowel	de	gebruikers	en	de	experts	hebben	geleid	tot	goede	en	
bruikbare	inzichten	die	meegenomen	kunnen	worden	naar	de	
concepting	fase.		
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6
Prototyping								
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Prototyping	fase

In	dit	hoofdstuk	zullen	de	inzichten	uit	conceptingfase	worden	
toegepast	in	het	concept.	Hierin	worden	de	waarden	van	de	doelgroep	
meegenomen	en	hierna	getest.	In	deze	fase	zal	er	worden	getest	door	
middel	van	een	low-fidelity	prototype	om	de	doelgroep	een	beeld	te	
geven	hoe	het	product	werkt.	
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6.1	 Concept:	telefoon	dock

6.1.1	 Conceptbeschrijving
Vanuit	de	conceptprincipes	is	een	duidelijk	beeld	gekregen	uit	welke	
functionaliteiten	het	concept	moet	worden	opgebouwd.	Zo	zal	het	
concept	uit	drie	verschillende	onderdelen	bestaan	die	smart	samen-
werken.	Dit	zal	zijn	een	lichtgevend	dock	met	ingebouwde	oplader,	een	
wekker	en	een	applicatie.	Het	dock	en	de	wekker	zullen	smart	zijn	en	
hierdoor	als	een	kunnen	samenwerken.	

Een	aantal	uur	voordat	je	moet	gaan	slapen	krijgt	de	gebruiker	een	
melding	om	zijn	of	haar	wekker	in	te	stellen.	Een	uur	voordat	de	
gebruiker	moet	gaan	slapen	krijgt	hij	of	zij	een	melding	om	de	smart-
phone	weg	te	leggen	op	het	dock.	Hierdoor	zal	een	maantje	gaan	
groeien	in	de	app.	De	wekker	geeft	als	je	moet	gaan	slapen	een	zachte	
toon.	Als	de	wekker	afgaat,	zal	dit	de	wekker	zijn	die	je	normaal	op	je	
telefoon	hebt	ingesteld.	Op	de	wekker	zet	je	deze	ook	uit	of	snooze	je	
hem.	Na	het	eerste	moment	van	de	wekker	zal	er	een	hartje	groeien	in	
de	app.	Na	een	uur	zal	deze	vol	zijn	en	is	er	een	mogelijkheid	deze	te	
delen.	Ook	zal	na	een	uur	de	smartphone	van	stil	gaan	en	is	deze	weer	
normaal	te	gebruiken.	

De	app	zal	bestaan	uit	verschillende	functionaliteiten,	er	is	een	
community	waarin	je	kan	zien	hoe	anderen	hebben	geslapen	en	wat	
het	gemiddelde	is.	Bij	een	goede	nachtrust	of	het	vol	krijgen	van	het	
maantje	of	hartje	krijg	je	rewards.	Deze	is	te	zien	in	de	schetsen	en	
digitale	prototype.	Voor	de	kleuren	is	gebruik	gemaakt	van	kleuren	die	
slaap-hygiëne	bevorderen.	Ook	is	er	bij	de	wekkerfunctie	gebruik	
gemaakt	van	een	optie	om	in	te	stellen	voor	meerdere	dagen	
waardoor	de	gebruiker	niet	elke	dag	opnieuw	zijn	wekker	hoeft	in	te	
stellen.  
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6.1.2	 Ontwerprichtlijnen	doorvertaling:	telefoon	dock

Afleiding	wegnemen	die	nu	ontstaat	door	de	smartphone
Door	de	plaatsing	van	de	smartphone	op	het	dock	wordt	de	afleiding	

van	de	smartphone	weggenomen.
 

Slaaprituelen
Doordat	de	smartphone	wordt	weggenomen	uit	het	slaapritueel	wordt	

het	slaapritueel	positief	beïnvloed.

Slaaphygiëne
Slaaphygïene	wordt	bevorderd	door	rust	te	creëeren	zodat	het	natuur-
lijke	slaap-waakritme	bevorderd	wordt.	Dit	door	de	smartphone	weg	

te	nemen	uit	de	periode	voor	en	na	het	slapen.	

Fysiek	product
Het	product	bestaat	uit	twee	fysieke	producten.

Gezonde	keuze	bieden	voor	de	gebruiker
Door	de	community	kan	er	worden	gezien	hoe	goed	er	is	geslapen	en	

hieraan	wordt	de	gezondheid	gekoppeld.	
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6.2	 Schetsen	applicatie

De	functionaliteiten	van	de	applicatie	moeten	aansluiten	bij	de	
conceptrichtlijnen.	Hierdoor	is	er	gekozen	om	mensen	in	de	applicatie	
te	kunnen	laten	instellen	hoe	lang	ze	willen	slapen	en	hoe	laat	ze	op	
willen	staan.	Hierna	geeft	de	applicatie	zelf	een	slaapcyclus	door	
waarin	de	gebruiker	moet	gaan	slapen	en	kan	opstaan.	Ook	staat	er	
aangegeven	wanneer	de	smartphone	weggelegd	moet	worden	en	
wanneer	deze	weer	opgepakt	kan	worden.	Dit	is	voor	de	heel	week	in	
te	stellen	en	ook	automatisch	voor	meerdere	dagen.	Binnen	de	
applicatie	is	te	zien	hoeveel	van	het	maantje	en	het	hartje	vol	
gekregen	is.	Voor	slaapprestaties	kunnen	ook	rewards	verdient	worden	
deze	kunnen	ook	binnen	een	community	gezien	worden.

Afbeelding	23:	Schetsen	applicatie
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6.3	 Schetsen	fysieke	producten

De	fysieke	producten	zijn	een	losse	wekker	en	een	oplaaddock.	Deze	
zullen	met	elkaar	verbonden	zijn	en	ook	in	verbinding	staan	met	de	
applicatie.	Als	de	wekker	gaat	zal	deze	afgaan	op	de	fysieke	wekker.	Na	
het	opstaan	kan	de	telefoon	van	het	dock	worden	gehaald	en	zo	wordt	
de	gebruiker	niet	wakker	met	zijn	smartphone	in	zijn	hand.	

Afbeelding	25:	Smart	smartphone	dock

Afbeelding	24:	Smart	wekker
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6.4	 Onderdelen	concept

In	afbeelding	14	staan	de	onderdelen	van	het	concept	visueel	
uitgewerkt.	Hierbij	is	zowel	het	concept	in	een	timeline	weergegeven,	
zijn	de	functionaliteiten	van	het	dock	benoemd	en	ook	de	pagina’s	van	
de	app	weergegeven.	

Afbeelding	26:	Onderdelen	concept
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6.5	 Digitaal	prototype	applicatie

Figuur	11:	Digitaal	prototype	1	t/m	8

1	&	2:	 Home	pagina,	te	zien	hoe	laat	er	
	 geslapen	moet	worden,	welke	dagen	de		
	 wekker	gaat	en	onderaan	het	maantje		
	 en	hartje	dat	opbouwd	bij	niet	
	 gebruiken	van	de	smartphone.
3	&	4:	 Instellen	van	de	wekker,	het	aantal	uren		
	 slaap	en	welke	dagen	de	wekker	afgaat.
5	&	6:	 Ontvangen	van	rewards	als	er	weinig		
	 gebruik	van	de	smartphone	is	gebruikt		
	 of	een	goede	nachtrust	is	behaald.
7:	 Community	waar	kan	worden	vergeleken		
 met anderen
8:	 Statistieken	van	dag,	week	of	maand	
 

1 2 3 4

5 6 7 8
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6.6	 Kill	your	darling

Na	de	eerste	concept	uitwerkingen	is	er	een	gesprek	geweest	op	28	
april	met	product	ontwerper	Mike	Vincent.	Aan	hem	is	het	product	
voorgelegd	met	de	functies	zoals	deze	het	nu	heeft.	Na	dit	gesprek	
is	de	beslissing	genomen	om	een	kill	your	darling	toe	te	passen.	Dit	
omdat	twee	losse	onderdelen	verkopen	in	de	praktijk	vaak	niet	werkt.	
Ook	is	het	lastig	om	twee	verschillende	objecten	te	laten	instellen	door	
de	gebruiker	en	vervolgens	ook	nog	een	app	te	moeten	downloaden.

Hierdoor	is	ervoor	gekozen	om	een	concept	te	gaan	ontwerpen	in	een	
fysiek	object.	De	app	zal	hierbij	ook	vervallen	omdat	dit	een	extra	stap	
is om deze te downloaden. 

De	kill	your	darling	is	toegepast	om	aan	de	wensen	van	het	bedrijf	te	
voldoen.	Het	product	moet	uiteindelijk	goed	verkoopbaar	zijn	en	als	
het	in	deze	fase	al	blijkt	lastig	verkoopbaar	te	zijn	is	het	beter	om	
aanpassingen	in	het	concept	te	doen	of	overnieuw	te	beginnen.
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6.7	 Concept:	Leafe

6.7.1	 Conceptbeschrijving:	leafe
Dit	concept	zal	bestaan	uit	één	product,	in	dit	product	zullen	veel	
aspecten	terugkomen	die	in	het	eerste	prototype	zijn	voorgekomen.	Zo	
zal	het	bestaan	uit	een	lichtgevende	basis	waarop	een	smartphone	kan	
worden	gelegd.	Om	deze	basis	heen	zullen	“bladeren”	zitten	die	open	
en	dicht	kunnen	gaan.	Twee	uur	voordat	je	moet	gaan	slapen	zal	de	
lichtgevende	basis	langzaam	een	zachte	kleur	licht	uitstralen	waardoor	
je	weet	dat	je	je	telefoon	erin	moet	leggen.	Dit	moet	een	uur	voordat	
je	gaat	slapen.	Als	je	telefoon	is	neergelegd	zullen	de	bladeren	
zichzelf	sluiten.	Dit	is	afgeleid	van	de	Calathea	planten	soort,	deze	
soort	planten	opent	zijn	bladeren	als	de	zon	op	komt	en	sluit	deze	als	
de	zon	onder	gaat.	Met	het	licht	en	de	beweging	wordt	het	natuurlijke	
slaap-waakritme	gestimuleerd	en	hiermee	wordt	de	gebruiker	
teruggebracht	naar	de	natuur.	Als	de	bladeren	zijn	gesloten	zal	het	
product	als	een	wekker	functioneren.	15	minuten	voordat	de	wekker	af	
gaat	zal	het	licht	langzaam	aangaan	om	als	wake	up	light	te	
functioneren.	Als	de	wekker	af	gaat	zal	deze	bediend	kunnen	
worden	op	het	apparaat	zelf.	Zo	wordt	de	gebruiker	niet	wakker	met	
een	telefoon	in	zijn	hand	en	blijft	het	product	dicht	(§2.4.4).	30	
minuten	na	het	afgaan	van	de	wekker	gaan	de	bladeren	langzaam	
open.	Nu	kan	de	smartphone	gepakt	worden.	Na	het	pakken	van	de	
smartphone	zal	het	licht	uitgaan	na	30	minuten.	Na	een	uur	zullen	de	
bladeren	van	het	product	openen	en	is	de	smartphone	te	pakken.	

Planten	en	natuurlijke	aspecten	zoals	licht	in	kamers	dragen	bij	aan	een	
goede	slaap-hygiëne.	Slaap-hygiëne	bestaat	niet	alleen	uit	een	schoon	
bed	maar	ook	licht	en	natuurlijke	aspecten	dragen	hieraan	bij	(§4.4).	

Het	product	zal	een	plek	nemen	binnen	het	slaapritueel	en	dit	positief	
beïnvloeden.	
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6.7.2	 Ontwerprichtlijnen	doorvertaling:	leafe

Afleiding	wegnemen	die	nu	ontstaat	door	de	smartphone
Doordat	de	smartphone	binnen	het	product	zit	zal	de	smartphone	

niet	worden	opgemerkt	en	is	er	hierdoor	geen	afleiding	meer.	Doordat	
het	doosje	oplicht	om	aan	te	geven	om	je	smartphone	weg	te	leggen	
wordt	de	aandacht	verlegd	van	de	smartphone	naar	het	doosje.	De	

smartphone	gaat	automatisch	op	stil	waardoor	er	ook	geen	
geluiden	meer	zullen	klinken.	

 

Slaaprituelen
Doordat	de	smartphone	wordt	weggenomen	uit	het	slaapritueel	wordt	

het	slaapritueel	positief	beïnvloed.	

Slaaphygiëne
Doordat	de	smartphone	in	het	doosje	zit	ontstaat	er	rust	en	nemen	de	

constante	prikkels	van	de	smartphone	af.	

Fysiek	product
Het	is	een	goed	alternatief	dat	wordt	geboden	waardoor	de	doelgroep	

ook	in	eerder	zal	kiezen	om	dit	product	te	gebruiken.

Gezonde	keuze	bieden	voor	de	gebruiker
Een	betere	nachtrust	wordt	geboden,	dit	is	het	een	gezondere	keuze.	
Hier	is	de	gebruiker	zich	bewust	van	en	dit	hoeft	daardoor	niet	nog	

extra	te	worden	benoemd	in	een	applicatie.	
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6.8	 Schetsen	prototype

Om	een	beeld	te	krijgen	van	hoe	het	product	er	uit	komt	te	zien	is	er	
een	schets	gemaakt.	Zo	is	er	een	beter	gevoel	bij	te	krijgen	dan	dat	het	
verteld	wordt.	De	schets	maar	ook	het	digitaal	uitgewerkte	prototype	
in	§6.9	kunnen	getoond	worden	aan	de	doelgroep	om	zo	het	product	
te	kunnen	testen.	

Afbeelding	27:	Schets	concept
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6.9	 Digitaal	prototype

Afbeelding	28:	Digitaal	prototype	dicht

Afbeelding	17:	Digitaal	prototype	open
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6.10	 User	journey

In	figuur	12	is	een	user	journey	opgesteld	de	huidige	en	de	gewenste	
situatie	te	laten	zien.	De	rode	bolletjes	is	het	gedrag	dat	plaatsvind	bij	
de	huidige	situatie	en	bij	de	groene	bolletjes	zal	gedrag	plaatsvinden	
dat	met	een	interventie	door	middel	van	het	product	plaatsvinden.

22:00  23:00  00:00  01:00  02:00  03:00  04:00  05:00  06:00  07:00  08:00  09:00

Huidige situatie

Interventie

Richting slapen
met smartphone

In bed met 
smartphone

Wakker om te 
plassen en 
berichten kijken
en reageren.

Wakker worden
met smartphone
Hierdoor d
ruk en 
vermoeid de 
dag beginnen

Wakker worden
om te plassen
telefoon zit in 
de wekker en wordt
niet gepakt. Hierdoor
sneller in slaap.

Melding om je
smartphone weg
te leggen

Smartphone
weggelegd
geen afleiding 
meer

Wakker door wekker
eerst rustig wakker
worden en ochtend-
rituelen doen

Smartphone
uit de wekker.
Berichten lezen
Onstpannen.

Figuur	12:	User	journey	huidige-	en	gewenste	situatie
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6.11	 Gebruikerstest:	concept	leafe

6.11.1	 Methode
Omdat	dit	fysieke	product	moeilijk	is	te	realiseren,	is	er	gekozen	om	
een	low-fidelity	prototype	in	te	zetten.	Dit	bestond	uit	een	doosje	dat	
gesloten	kon	worden	met	hierin	een	draadloze	oplader	of	een	gat	met	
een	oplaadkabel	erin.	Dit	low-fidelity	prototype	is	meegegeven,	op	2	
mei,	aan	een	testgroep	van	vijf	personen	om	te	onderzoeken	wat	hun	
ervaring	hiermee	was.	Omdat	het	product	lastig	in	te	beelden	is	het	
prototype	uit	§6.9	getoond	om	het	duidelijk	te	maken	hoe	het	zou	
moeten	werken.	Hierbij	is	verteld	om	te	proberen	om	hun	smartphone	
hier	tussen	twee	en	een	uur	voor	het	slapen	in	het	doosje	te	doen	en	
pas	na	het	opstaan	eruit	te	pakken.	

6.11.2	 Resultaten
De	respondenten	waren	zeer	te	spreken	over	het	concept.	In	de	avond	
vonden	ze	het	fijn	hun	smartphone	weg	te	leggen	en	er	niet	meer	door	
werden	afgeleid.	Ook	vonden	ze	het	fijn	dat	de	smartphone	niet	meer	
zichtbaar	was	en	ze	hierdoor	niet	werden	aangetrokken.	Normaal	
gesproken	zouden	ze	reageren	omdat	hij	er	ligt.	Er	werd	wel	gezegd	
dat	ze	het	nog	lastig	vonden	om	na	te	moeten	denken	over	hoe	laat	
ze	de	volgende	dag	op	moesten	staan.	Maar	dit	was	meestal	dezelfde	
tijd.	In	de	ochtend	vonden	ze	het	nog	lastig	dat	hun	smartphone	afging	
binnen	in	het	doosje.	

Er	werd	wel	opgemerkt	dat	dit	met	het	toekomstige	
concept	niet	meer	het	geval	is.	Er	werd	ook	opgemerkt	dat	het	
concept	wat	puntig	aanvoelt	en	gevaarlijk	als	het	op	bladeren	zou	
moeten	lijken.	Hierdoor	zou	het	beter	zijn	om	voor	natuurlijke	
elementen	in	het	concept	te	kiezen.	

Afbeelding	29:	Gebruikerstest	doosje

Afbeelding	30:	Gebruikerstest	doosje
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6.12	Conclusie

In	de	concept	fase	zijn	erg	goede	ideeën	naar	voren	gekomen	en	heeft	
het	concept	vorm	gekregen.	Er	is	zelfs	een	kill	your	darling	toegepast	
omdat	het	eerst	bedachte	concept	aansloot	bij	de	gebruiker	maar	in	
het	algemeen	slecht	verkoopbaar	is.	Hierdoor	is	er	een	nieuw	concept	
bedacht	met	dezelfde	principes	erin	verwerkt.	Hieruit	zijn	erg	goede	
resultaten	en	reviews	gekomen	daarom	is	er	besloten	om	dit	verder	te	
ontwikkelen.	In	het	volgende	hoofdstuk	zal	er	verder	worden	gekeken	
naar	goede	en	passende	aanpassingen	voor	het	concept.	Hierin	zal	ook	
meer	worden	ingespeeld	op	de	zintuigelijke	ervaring,	slaaprituelen	en	
de	slaaphygiëne.	Door	deze	onderdelen	te	verwerken	in	het	concept	
zal	het	goed	aansluiten	bij	de	doelgroep.	





7
Iteraties
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Iteratie	fase

In	dit	hoofdstuk	wordt	het	concept	nog	verder	uitgewerkt,	er	zal	meer	
gebruik	gemaakt	worden	van	natuurlijke	elementen	en	de	zintuigelijke	
ervaring	speelt	een	grote	rol.
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7.1	 Concept:	leafe	

7.1.1 Concept beschrijving
In	§6.12	is	een	gebruikerstest	uitgevoerd	die	ervoor	zorgde	dat	er		
veranderingen	doorgevoerd	zijn	in	het	bestaande	design	van	het	
concept.	De	werking	van	het	product	wordt	als	zeer	positief	ervaren	
door	de	doelgroep	maar	het	voelt	nog	te	stug	en	levenloos	aan.	De	
gebruikerstesten	wijzen	uit	dat	het	concept	past	bij	de	wensen	en	
behoeftes	van	de	doelgroep.

Bij	het	itereren	van	het	prototype	wordt	er	meer	gebruik	gemaakt	van	
natuurlijke	elementen	en	zullen	deze	inspelen	op	de	zintuigen	van	de	
doelgroep.	Zo	zal	er	gekeken	worden	naar	de	materialen	die	gebruikt	
zullen	worden.	Ook	zal	er	meer	UX-design	worden	verwerkt	om	een	
fijne	ervaring	mee	te	geven	aan	de	gebruiker.

Het	bewegen	van	het	product	is	afgeleid	van	de	Calathea	Gecko	plant.	
Deze	plant	heeft	bladeren	die	openen	bij	zonsopgang	en	dichtgaan	bij	
zonsondergang.	In	het	midden	zitten	bloemen	die	door	de	bladeren	in	
de	nacht	wordt	beschermd.	Deze	bloem	wordt	in	het	product	
vervangen	door	de	smartphone	waardoor	de	nachtrust	wordt	
beschermd	door	de	bladeren	en	voor	de	gebruiker.	

In	het	product	zullen	LED	lampjes	worden	verwerkt	die	aan	zullen	gaan	
om	de	gebruiker	erop	te	wijzen	dat	het	tijd	is	om	de	smartphone	weg	
te	leggen.	Deze	zullen	langzaam	uit	gaan	wanneer	de	bladeren	sluiten	
zodra	de	smartphone	is	neergelegd.		

In	de	avond	kan	er	geluisterd	worden	naar	een	luisterboek	om	geen	
prikkels	zoals	licht	te	ontvangen	waardoor	het	melatonine	niveau	stijgt.	
voor	het	slapen	wordt	er	een	meditatiesessie	gestart	door	het	licht	
langzaam	te	dimmen.	

7.1.2	 Product	beschrijving
Avond:
10	uur	voor	de	wekker	afgaat	gaat	de	basis	lichtgeven.	Tussen	10	en	9	
uur	voordat	de	wekker	afgaat	moet	de	gebruiker	de	telefoon	op	de	
lader	leggen,	zodra	dit	gebeurd	is	gaat	de	bloem	dicht	en	het	licht	uit.	
Nu	kan	er	in	bed	een	luisterboek	geluisterd	worden.	Een	
mediatiesessie	begint	vlak	voor	het	slapen.	Deze	gaat	automatisch	uit	
als	er	nog	8	uur	te	slapen	is	zodat	een	goede	nachtrust	kan	worden	
behaald.	

Ochtend:
15	minuten	voordat	de	werker	gaat	zal	het	licht	als	een	wake	up	light	
aangaan.	Als	de	wekker	gaat	zullen	er	vogelgeluiden	worden	
afgespeeld	en	zal	de	bloem	na	30	min	langzaam	openen,	dit	duurt	30	
minuten.	Nu	kan	de	smartphone	gepakt	worden,	bij	het	pakken	van	de	
smartphone	zal	er	een	positieve	boodschap	verteld	woren	om	de	dag	
positief	te	beginnen.	Na	het	pakken	van	de	smartphone	zal	het	licht	na	
30	minuten	uitgaan.	De	smartphone	kan	ten	alle	tijden	gepakt	worden	
het	is	geen	straf	dat	hij	hierin	ligt	maar	een	positief	alternatief	om	een	
moment	van	rust	te	nemen	voor	het	slapen	gaan.	In	figuur	13	is	een	
timeline	te	zien	hoe	het	product	werkt.

De	wekker	kan	worden	ingesteld	tussen	7	en	8	uur	‘s	ochtends.	Tussen	
deze	tijden	is	het	het	beste	om	wakker	te	worden.	Door	deze	tijden	
aan	te	houden	blijft	het	slaap-	waakritme	zo	gelijk	mogelijk	en	wordt	er	
een	gezond	ritme	opgebouwd.	

7.1.3	 Naam	product
Het	product	zal	de	naam	leafe	krijgen.	Deze	naam	is	afgeleid	uit	het	
verlaten	van	de	smartphone,	leave	en	het	belangrijkste	element	dat	
voorkomt	in	het	product,	de	bladeren	(leaf).	
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Ruststand
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wekker gaat
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binnen 1 uur 
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sluit langzaam
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gaat af

Licht 
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kan gepakt

worden
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gaat uit

(Dagmodus)

15 min30 min 30 min30 min 30 min

Luisterboek / meditatie Fluitende vogels Positieve boodschap

7.1.4	 Timeline	product:	leafe

Figuur	13:	Timeline	concept	leafe	
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7.1.5	 Ontwerprichtlijnen	doorvertaling:	leafe	

Afleiding	wegnemen	die	nu	ontstaat	door	de	smartphone
Doordat	de	smartphone	binnen	de	bladeren	zit	zal	de	smartphone	niet	
worden	opgemerkt	en	is	er	hierdoor	geen	afleiding	meer	(1).	Door-
dat	het	doosje	oplicht	om	aan	te	geven	je	smartphone	weg	te	leggen	
wordt	de	aandacht	verlegd	van	de	smartphone	naar	het	doosje	(2).	De	

smartphone	gaat	automatisch	op	stil	waardoor	er	ook	geen	
geluiden	meer	zullen	klinken.	

 

Slaaprituelen
Doordat	de	smartphone	wordt	weggenomen	uit	het	slaapritueel	wordt	

het	slaapritueel	positief	beïnvloed	(3).	

Slaaphygiëne
In	het	product	worden	de	zintuigen	van	de	doelgroep	zo	veel	mogelijk	
op	een	positieve	manier	geprikkeld	(4).	De	slaapgygiëne	lijst	is	in	dit	

product	verwerkt.

Fysiek	product
Het	is	een	goed	alternatief	dat	wordt	geboden	waardoor	de	doelgroep	

ook	eerder	zal	kiezen	om	dit	product	te	gebruiken	(5).

Gezonde	keuze	bieden	voor	de	gebruiker
Een	betere	nachtrust	wordt	geboden,	dit	is	het	een	gezondere	keuze.	
Hier	is	de	gebruiker	zich	bewust	van	en	dit	hoeft	daardoor	niet	nog	

extra	te	worden	benoemd	in	een	applicatie	.	
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7.1.6	 Ontwerprichtlijnen	annotaties:	leafe
Om	een	beeld	te	krijgen	van	het	product	is	er	een	schets	gemaakt	
van	het	prototype	zoals	het	eruit	kan	komen	te	zien.	In	de	schets	is	er	
rekening	mee	gehouden	om	meer	natuurlijke	elementen	te	gebruiken.	
Hiervoor	is	gekozen	om	de	gebruiker	mee	terug	te	nemen	naar	de	
roots	waarin	er	nog	geen	digitale	wereld	bestond.	In	§7.1.4	zijn	
nummers	in	de	lopende	tekst.	Deze	annotaties	zijn	verwerkt	in	de	
schets.

Afbeelding	34:	Schets	concept
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7.2	 Zintuigelijke	ervaring	en	soort	materiaal

Om	met	het	product	zo	dicht	mogelijk	bij	de	doelgroep	te	komen	
zullen	de	zintuigen	moeten	worden	geprikkeld.	In	het	volgende	
hoofdstuk	zullen	alle	zintuigen	aan	bod	komen.	Deze	zintuigen	zijn	ons	
gegeven	om	te	kunnen	overleven	in	de	natuur,	tegenwoordig	zijn	we	
als	mens	nog	steeds	gevoelig	hoe	onze	zintuigen	ergens	op	reageren.	
Om	de	gebruiker	dichterbij	naar	het	ritme	van	de	natuur	te	brengen	is	
het	belangrijk	om	hierop	in	te	spelen.		

7.2.1	 Zien
Voor	het	uiterlijk	van	het	product	is	er	een	gesprek	geweest	met	een	
interieurontwerper.	Hiermee	is	gekeken	naar	kleurgebruik,	
kleurcombinaties	en	materiaal.	De	slaapkleuren	die	goed	bij	elkaar	
passen	en	een	goede	match	met	het	product	zijn	beige	en	donker-
groen	(afbeelding	31).	Hierdoor	is	er	gekozen	om	de	onderkant	beige	
te	maken	en	de	bladeren	groen.	De	bladeren	worden	gemaakt	van	
PET	Felt,	hierin	zullen	nerven	gemaakt	worden	waardoor	het	licht	kan	
scheinen.	Hierdoor	zullen	overdag	de	bladeren	groen	zijn	en	wanneer	
het	licht	aangaat	zie	je	de	nerven	van	de	bladeren	erdoorheen	
schijnen.	Het	product	ziet	er	natuurlijk	uit	en	beweegt	op	een	
natuurlijke	manier,	hierdoor	komt	fijn	en	veilig	over.	Het	product	lijkt	
op	een	plant	en	hierdoor	kom	je	dichter	bij	het	ritme	van	de	natuur.	De	
binnenkant	zal	bij	het	moment	van	oplichten	een	geel	licht	uitstralen.	
Dit	gele	licht	lijkt	op	de	kleur	licht	die	je	ervaart	bij	een	zonsondergang	
waardoor	je	wordt	geprikkeld	moe	te	worden.	

Lichttherapie	is	een	therapie	die	wordt	ingezet	voor	mensen	die	zich	
niet	fit	voelen.	Dit	kan	zijn	doordat	er	te	weinig	licht	is	overdag	in	de	
wintermaanden	maar	ook	omdat	mensen	veel	binnen	zitten	en	weinig	
daglicht	zien.	Deze	lichttherapie	wordt	uitgevoerd	bij	een	psycholoog	
waar	je	voor	een	periode	van	10	werkdagen	heen	zult	moeten	gaan.	
Door	het	product	te	voorzien	van	lichtgevende	elementen	wordt	de	
natuurlijke	afbouw	van	melatonine	elke	ochtend	beïnvloed.	Als	het	

melatoninepijl	afneemt	door	blootstelling	aan	licht	is	dit	een	signaal	
voor	het	lichaam	om	actief	te	worden.	Andersom	als	het	melatonine-	
pijl	toeneemt	is	het	juist	een	reactie	om	de	dagactiviteiten	te	
verminderen	en	klaar	te	maken	voor	de	nacht.	Het	product	zal	hierbij	
een	grote	rol	spelen	door	in	de	avond	het	licht	langzaam	af	te	
bouwen	waardoor	het	melatoninepijl	toeneemt	en	in	de	ochtend	het	
licht	langzaam	op	te	bouwen	waardoor	het	melatonine	niveau	
afneemt.	Het	licht	zal	15	minuten	voordat	de	wekker	gaat	al	aangaan	
zodat	je	uit	je	diepe	slaap	wordt	gehaald	waardoor	je	niet	wakker	
schrikt	van	je	wekker.	In	de	avond	zal	het	licht	langzaam	uitgaan	en	
veranderen	naar	naar	een	oranjerode	kleur	vanaf	het	moment	van	
plaatsing	van	de	smartphone.	In	Figuur	14	is	hier	de	kleurverandering	
te	zien,	met	als	eerste	de	avondkleuren	en	als	tweede	de	ochtend	
kleuren.Dit	is	bevorderlijk	voor	het	afnemen	van	het	melatoninepijl.	De	
verschillende	kleuren	licht	die	gebruikt	worden	stimuleren	het	
natuurlijke	waak-slaapritme	doordat	hiermee	een	natuurlijke	
zonsopkomst	en	ondergang	wordt	nagebootst.	

Figuur	14:	Kleurverandering	Avond	-	Ochtend

Afbeelding	31:	Kleuren	van	het	product
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7.2.2	 Horen	
Het	product	zal	zo	stil	mogelijk	bewegen	om	zo	geen	afleiding	te	
veroorzaken.	In	de	ochtend	zal	er	een	wekker	zijn	die	afgaat.	Als	de	
bladeren	opengaan	in	de	ochtend	zal	dit	een	kleine	ruis	geven	maar	
geen	afleiding	veroorzaken	waardoor	de	telefoon	eerder	gepakt	wordt.	
Deze	kleine	ruis	geeft	de	Calathea	plant	ook	bij	het	openen	en	sluiten,	
hierdoor	wordt	het	ook	wel	de	levende	plant	genoemd.	

Als	de	gebruiker	in	bed	ligt	kan	er	gekozen	worden	om	een	luisterboek	
af	te	spelen.	Hierdoor	wordt	er	geen	gebruik	gemaakt	van	lichtgevende	
schermen	waardoor	het	melatonine	niveau	kan	toenemen	en	er	een	
betere	slaap	wordt	gerealiseerd.	

Om	het	slaapritueel	positief	te	beïnvloeden	zal	er	voordat	er	geslapen	
wordt	een	korte	meditatiesessie	worden	gestart.	Deze	meditatiesessie	
zal	het	tot	rust	gekomen	lichaam	nog	meer	tot	rust	laten	komen.	Door	
het	licht	een	langzame	ademhaling	te	tonen	zal	het	lichaam	zich	hierop	
aanpassen.	Door	dit	elke	avond	voor	het	slapen	te	doen	zal	dit	worden	
opgenomen	in	het	slaapritueel.	

In	de	ochtend	zullen	er	natuurlijke	geluiden	van	vogels	worden	
afgespeeld.	Hierdoor	wordt	de	gebruiker	terug	naar	het	ritme	van	de	
natuur	gebracht	omdat	je	in	de	natuur	ook	vogels	hoort	fluiten.	In	de	
wintermaanden	zijn	deze	vogels	er	normaal	niet	maar	door	het	geluid	
na	te	bootsen	in	combinatie	met	het	licht	zal	dit	een	prettige	ervaring	
zijn.	Het	geluid	van	de	vogels	zal	elke	dag	verschillen	om	geen	gewen-
ning	te	krijgen	aan	het	geluid	waardoor	het	irritaties	kan	geven.
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7.2.3	 Voelen
Het	product	zal	aan	de	buitenkant	bestaan	uit	PET	Felt	(afbeelding	31.1	
&	bijlage	15)	en	jute	(bijlage	15).	Het	PET	Felt	van	de	bovenkant	voelt	
zacht	aan	en	geeft	hierdoor	een	fijn	en	rustgevend	gevoel.	Het	jute	
geeft	een	natuurlijke	feeling	waardoor	de	gebruiker	dicht	bij	de	natuur	
staat.	In	bijlage	15	zijn	de	materialen	te	vinden.			
Voelen	is	ook	gevoel,	hierbij	kan	elektromagnetische	straling	is	een	
groot	probleem	zijn	waardoor	elektronische	ruis	ontstaat	in	de	
slaapkamer.	Dit	product	moet	daar	zo	min	mogelijk	aan	bijdragen.	Er	is	
gekozen	voor	een	draadloze	oplader	in	het	product	om	de	telefoon	op	
te	laden	in	de	nacht	en	geen	onnodige	draadjes	te	hebben.	
Draadloze	opladers	geven	minimale	elektromagnetische	straling	af.	Dit	
is	een	techniek	uit	de	de	jaren	80	die	ook	wordt	gebruikt	voor	
elektrische	tandenborstels.	Deze	straling	is	gecentreerd	en	werkt	
alleen	als	een	device	in	de	buurt	wordt	geplaatst,	hierdoor	wordt	er	
geen	elektronische	ruis	de	ruimte	in	geblazen.	Door	het	product	niet	
smart	te	maken	maar	alles	in	het	product	zelf	te	verwerken	zal	er	
minimale	straling	worden	afgegeven.	Doordat	het	product	in	de	
slaapkamer	kan	de	gebruiker	niet	worden	getriggerd	als	hij/zij	hier	niet	
is	daarom	kan	er	als	verlenging	een	extra	lamp	kan	worden	
aangeschaft.	Deze	lamp	kan	dan	geplaatst	worden	in	de	kamer	waar	
de	avonduren	worden	doorgebracht.	Deze	zal	niet	smart	zijn	maar	
worden	aangestuurd	door	een	radio	control	(RC)	signaal.	Dit	signaal	zal	
kort	worden	uitgezonden	waardoor	er	weinig	elektronische	ruis	
ontstaat. 

7.2.4	 Ruiken
Het	product	zal	geurloos	zijn,	hiervoor	is	gekozen	omdat	geuren	erg	
persoonsgebonden	zijn.	Zo	zijn	er	mensen	die	slecht	reageren	op	
bepaalde	geuren	en	hier	nadelige	gevolgen	van	kunnen	ervaren	zoals	
hoofdpijn.	Ook	is	het	een	extra	handeling	om	deze	geuren	te	moeten	
aanvullen	door	de	gebruiker	wat	als	negatief	ervaren	wordt.		 Afbeelding	31.1:	PET	Felt
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7.2.5	 Soort	materiaal	en	duurzaamheid
Het	product	zal	bestaan	uit	verschillende	componenten,	een	
onderkant,	middengedeelte	en	de	bovenkant.	Deze	zullen	modulair	
opgebouwd	worden	en	niet	verlijmd	waardoor	scheiden	of	vervangen	
van	de	onderdelen	gemakkelijk	te	realiseren	is.	Ook	de	aparte	
onderdelen	binnen	in	het	product	zullen	niet	verlijmd	worden	
waardoor	bij	gebreken	onderdelen	makkelijk	vervangen	of	gerepareerd	
kunnen	worden.	

De	onderkant	zal	bestaan	uit	jute,	van	gerecycled	materiaal	aan	de	
buitenkant	met	binnenin	een	plastic	pot	van	PE-plastic	gemaakt.	Deze	
binnenkant	zorgt	voor	stevigheid	en	veiligheid	omdat	de	
elektrische	onderdelen	hierin	zitten.	PE-plastic	is	een	thermoplastic	dat	
goed	recyclebaar	is.	Ook	is	het	een	kunststof	dat	in	tegenstelling	tot	
PP-plastic	zachter	is	waardoor	het	minder	snel	kapot	gaat.	
Het	gerecyclede	jute	is	niet	alleen	duurzaam	omdat	het	wordt	
hergebruikt	het	is	ook	een	van	de	sterkste	natuurlijke		meest	duurzame	
vezels.	Het	is	een	gewas	dat	geen	bemesting	of	pesticiden	nodig	heeft,	
alleen	water.	Tussen	vier	en	zes	maanden	is	het	al	te	oogsten	om	te	
bewerken.	Jute	gaat	lang	mee	en	is	hierdoor	erg	duurzaam	en	
ecologisch.

Het	middengedeelte	is	minimaal	zichtbaar	en	daarom	is	er	gekozen	
voor	makkelijk	te	produceren	en	goed	recyclebaar	materiaal.	Het	
middengedeelte	zal	bestaan	uit	modulaire	PE-plastic	componenten.	

De	bladeren	zullen	bestaan	uit	groen	PET	Felt.	Het	plastic	is	flexibel		
waardoor	de	bladeren	ligt	gebogen	kunnen	worden.	Het	PET	Felt	
wordt	gemaakt	uit	PET	flessen	en	omgevormd	to	zacht	materiaal.	PET	
felt	is	gemaakt	uit	recyclebaar	materiaal	en	kan	ook	makkelijk	weer	
recycled	worden.	Het	PET	felt	is	flexibel	waardoor	het	gebogen	kan	
worden.	Wanneer	een	gebruiker	zijn	telefoon	eruit	wilt	pakken	in	geval	

van	nood	kan	dit	en	zullen	de	bladeren	hierdoor	niet	breken.	Het	
plastic	wordt	gehaald	uit	gerecycled	plastic	maar	is	hierna	ook	
opnieuw	te	recyclen.	Niet	alleen	door	het	om	te	smelten	om	
nieuwe	producten	van	te	maken	maar	ook	om	het	modulaire	
onderdeel	opnieuw	te	gebruiken.	

Het	plastic	van	de	bladeren	wordt	bestreken	met	een	speciale	verf,	
deze	verf	houd	elektromagnetische	straling	tegen.	Deze	
afschermende	verf	werkt	voor	hoogfrequente	elektromagnetische	
velden	zoals	van	DECT,	WiFi	en	mobiele	telefonie.	Hierdoor	wordt	de	
straling	die	wordt	geproduceerd	door	de	smartphone	verminderd	
in	de	slaapkamer.	Het	bijkomende	voordeel	hiervan	kan	zijn	dat	het	
WiFi	signaal	zo	erg	wordt	geblokkeerd	dat	er	geen	berichten	meer	
binnen	komen	zodra	de	smartphone	in	het	product	liggen.
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7.3 Calathea plant

Er	komen	steeds	meer	planten	bij	mensen	in	huis	bij	mensen	te	staan.	
Dit	voelt	goed	aan	en	brengt	ons	dichter	naar	de	natuur.	Zo	zijn	er	
verschillende	planten	soorten	die	de	luchtkwaliteit	bevorderen	en	
tegelijkertijd	een	fijne	omgeving	creëren.	Door	het	product	te	laten	
lijken	op	een	plant	wordt	deze	ervaring	vergroot.	De	calathea	plant	is	
een	mooie	en	makkelijk	te	onderhouden	kamerplant.	Bij	het	opkomen	
van	de	zon	opent	deze	plant	zijn	bladeren	en	als	de	zon	onder	gaat	
sluiten	de	bladeren.	In	het	filmpje,	https://www.youtube.com/wat-
ch?v=k-ATAJsvC1I,	is	een	timelaps	te	zien	hoe	de	plant	open	en	dicht	
gaat.	Ook	in	afbeelding	32	en	33	staat	afgebeeld	hoe	ze	open	en	dicht	
eruit ziet. 

Het	product	is	hieruit	afgeleid,	zo	is	er	te	zien	dat	de	bladeren	
openen	en	sluiten	vanuit	het	uiteinde	van	de	steel	van	de	plant.	Ook	
gaat	de	plant	open	op	het	moment	dat	de	zon	opkomt	en	dicht	als	de	
zon	ondergaat.	De	bladeren	zullen	langzaam	dicht	gaan	en	het	licht	
langzaam	uit.	Met	de	zonsopkomst	is	het	anders	hierin	is	het	open	
gaan	vertraagd	met	45	minuten.	Dit	is	om	ervoor	te	zorgen	dat	de	
gebruiker	de	smartphone	niet	eerder	pakt	dan	een	half	uur	na	opstaan	
om	de	dag	rustig	en	zonder	prikkels	te	beginnen.	Deze	zullen	
doorschijnen	als	het	licht	aanstaat.

Afbeelding	32:	Calathea	wavestar	open

Afbeelding	33:	Calathea	wavestar	dicht
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7.4	 Fysiek	prototype

Er	is	een	prototype	gemaakt	om	te	kunnen	testen	bij	de	gebruiker	
zoals	te	zien	in	afbeelding	35	en	36.	Hier	is	in	afbeelding	35	te	zien	
hoe	het	product	er	open	uit	ziet	en	in	afbeelding	36	gesloten.	De	witte	
binnenkant	is	een	lamp	die	het	licht	moet	nabootsen	wat	het	product	
uitstraalt.

Afbeelding	35:	Prototype	concept Afbeelding	36:	Prototype	concept
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7.5	 Gebruikerstest

Er	is	op	6	mei	een	test	gehouden	onder	4	testpersonen,	om	te	kijken	
wat	zij	vonden	van	het	concept	en	of	ze	hier	interesse	in	zouden	
hebben.	Uit	de	resultaten	blijkt	dat	de	doelgroep	een	betere	nachtrust	
wilt	ervaren	maar	nog	niet	goed	weet	hoe.	Met	dit	product	denken	ze	
dit	wel	te	kunnen	bereiken.	Ze	geven	hierin	aan	dat	ze	vaker	hebben	
geprobeerd	om	hun	telefoon	op	stil	te	zetten	zodat	ze	hem	niet	pakken	
maar	dit	eigenlijk	niet	lukt	omdat	de	smartphone	in	het	zicht	ligt	en	
hierdoor	toch	wordt	geopend.	Dit	product	vinden	ze	hierdoor	een	hele	
mooie	uitkomst	omdat	de	smartphone	in	het	product	zit	en	dit	een	
extra	stap	is	om	de	smartphone	te	pakken.	Het	ligt	dat	opschijnt	
wanneer	het	tijd	is	om	de	smartphone	weg	te	leggen	wordt	ook	als	erg	
positief	ervaren	omdat	ze	zo	zelf	niet	meer	op	de	tijd	hoeven	te	letten.	

Het	UX-design	van	dit	product	sluit	aan	bij	wat	de	doelgroep	verwacht.	
Zo	zitten	er	natuurlijke	elementen	in	en	geven	de	respondenten	aan	
dat	ze	het	idee	van	het	uiterlijk	van	het	product	mooi	vinden	maar	dat	
ze	nog	wel	benieuwd	zijn	naar	het	uiteindelijke	resultaat.	Ook	geven	ze	
aan	dat	planten	hen	erg	aanspreken	en	dat	dit	ook	past	in	hun	kamer.

Wat	de	gebruikers	als	niet	fijn	ervaren	is	dat	de	telefoon	helemaal	
opgesloten	zit.	Dit	blijkt	ook	uit	eerdere	resultaten	van	onderzoek	
§4.2.5,	daarom	moet	er	gekeken	worden	naar	een	ander	alternatief	
hiervoor	waardoor	de	gebruiker	bij	nood	toch	bij	zijn	smartphone	kan	
en	het	minder	voelt	als	een	verplichting	en	straf.	
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7.6	 Aanpassingen	

Na	de	gebruikerstest	is	ervoor	gekozen	om	de	bladeren	van	het	
product	aan	de	bovenkant	open	te	laten.	Waardoor	de	smartphone	
nog	steeds	uit	het	zicht	is	en	blijft	het	toch	mogelijk	om	de	smartphone	
van	bovenuit	te	pakken	bij	nood.	Er	is	ook	gekeken	om	een	knop	te
instaleren	waarop	gedrukt	kan	worden	zodat	het	product	open	gaat.	
Dit	zou	te	lang	duren	voor	de	gebruiker	als	er	nood	is	om	te	wachten	
tot	het	product	geopend	is.

Het	bestaande	prototype	is	goed	om	uit	te	kunnen	beelden	en	erbij	te	
vertellen	hoe	het	product	werkt.	Om	echt	gevoel	te	geven	is	er	
gekozen	om	een	prototype	te	maken	dat	meer	lijkt	op	de	realiteit	en	
ook	echt	werkt	zoals	het	hoort.	Hiervoor	wordt	het	product	uitgewerkt	
in	3D	en	wordt	het	geprint	met	een	3D	printer.	Om	de	componenten	te	
laten	werken	wordt	dit	gedaan	met	een	arduino.	

Basis
De	basis	bestaat	uit	het	gedeelte	waardoor	het	apparaat	open	en	dicht	
kan	gaan.	Hierbovenop	komt	een	plateau	waarop	de	smartphone	
gelegd	kan	worden.

Bladeren
De	bladeren	zijn	hol	en	bolvorming,	zo	passen	ze	om	de	basis	heen	en	
sluiten	ze	goed	af	aan	de	zijkanten.	De	bovenkant	is	opengelaten.	

Onderkant
De	binnekant	van	de	onderkant	wordt	gemaakt	van	plastic.	Hierin	zul-
len	alle	electronische	gedeeltes	worden	gelegd	om	ze	zo	niet	zichtbaar	
te laten zijn. 

Er	wordt	veel	gesproken	over	FoMo	(§3.3.4)	maar	dit	fenomeen	is	om	
te	zetten	naar	JoMo,	joy	of	missing	out.	Met	dit	product	zal	de	
gebruiker	erachter	komen	dat	hij/zij	lekkerder	slaapt	en	dat	het	

daarom	een	plezier	is	om	juist	die	smartphone	weg	te	leggen	en	goed	
te	slapen.	Dit	bevordert	namelijk	de	gehele	dag	waardoor	de	
gebruiker	meer	energie	heeft	en	in	staat	is	om	meer	te	bereiken	of	te	
doen.	Het	kan	gezien	worden	als	een	soort	digitale	detox	waarin	de	
gebruiker	er	bewust	van	wordt	gemaakt	dat	hij/zij	niks	mist	als	de	
smartphone	een	uurtje	eerder	wordt	weggelegd	en	hierdoor	de	slaap	
wordt	bevorderd.	Door	deze	bewustwording	zal	de	gebruiker	aan	
vrienden,	familie	of	collega’s	vertellen	wat	zijn	positieve	ervaringen	
met	minder	smartphonegebruik	zijn.

Om	het	product	te	laten	slagen	is	het	noodzakelijk	dat	de	
smartphone	op	stil	gaat.	Hierdoor	kan	de	afleiding	die	normaal	
gesproken	door	meldingen	gecreëerd	wordt	echt	worden	
weggenomen.	Er	zijn	al	mogelijkheden	binnen	apps	die	ervoor	zorgen	
dat	als	je	je	smartphone	oplaadt	deze	automatisch	op	stil	gaat.	Dit	is	
ook	in	te	stellen	als	je	met	een	bepaald	wifi-netwerk	verbonden	bent.	
Bijvoorbeeld	dat	je	privé	telefoon	niet	af	kan	gaan	als	je	op	je	werk	
bent.	Ook	is	het	mogelijk	om	apparaat	vrije	tijd	in	te	stellen.	Dit	zit	
automatisch	op	de	meeste	smartphones.	Hierbij	kan	je	tijden	
instellen	dat	de	smartphone	automatisch	op	stil	gaat.	Handmatig	
is	elke	telefoon	op	stil	te	zetten.	Dit	zijn	opties	waarvoor	een	extra	
handeling	nodig	is.	Voor	dit	product	moet	een	tool	ontwikkeld	worden	
waardoor	de	telefoon,	als	het	in	het	product	ligt,	automatisch	op	stil	
gaat.	
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7.7	 Prototype	uitwerking

7.7.1	 3D	ontwerp	en	print
Het	bestaand	prototype	is	goed	om	uit	te	kunnen	beelden	en	erbij	te	
vertellen	hoe	het	product	werkt.	Om	echt	gevoel	te	geven	is	er	
gekozen	om	een	prototype	te	maken	dat	meer	lijkt	op	de	realiteit	en	
ook	echt	werkt	zoals	het	hoort.	Hiervoor	wordt	het	product	uitgewerkt	
in	3D	en	wordt	het	geprint	met	een	3D	printer.	Het	printen	van	de	
componenten	duurt	erg	lang,	zo	moest	er	in	totaal	voor	meer	dan	150	
uur	geprint	worden.	

Afbeelding	37:	3D	uitwerking

Afbeelding	38:	3D	print	basis

Afbeelding	39:	3D	print	bladeren
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Afbeelding	38:	3D	print	basis

7.7.2	 Arduino	build
Om	de	componenten	te	laten	werken	wordt	dit	gedaan	met	een	
arduino.	Hieronder	staat	aangegeven,	met	nummers,	waar	elk	
component	voor	dient.
1:		 De	servo	zorgt	ervoor	dat	de	bloem	open	en	dicht	gaat.	Dit	is		
 het motortje dat heen en weer draait.
2:	 RTC	of	wel	een	real	time	clock	om	zo	de	klok	automatisch	op		
	 de	goede	tijd	te	zetten.
3:	 De	buzzer	zorgt	voor	het	geluid	van	het	alarm	dat	afgaat

Figuur	15:	Arduino	build	board

4:	 De	batterij	zorgt	voor	stroom	om	het	product	te	laten	werken.
5:	 De	sensor	die	detecteert	of	er	een	smartphone	in	het	product
	 wordt	gelegd.
6:	 Het	LED-lampje	dat	het	licht	in	het	product	doet	oplichten.
7:	 Drukschakelaar	om	de	wekker	in	te	stellen
8:	 Weerstanden	om	de	goede	stroom	door	te	geven
9:	 Klok	waarvan	de	tijd	afgelezen	wordt
10: Arduino, stuurt alles aan
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7.7.3 Resultaat

5

1
2

3

4

6

7

1:  Arduino
2:	 4	digit	screen
3:	 RTC
4:	 Push	buttons
5:	 LED
6: Sensor
7:	 Servo

De	LED	moest	naast	de	sensor	komen	omdat	het	anders	slecht	te	
detecteren	was	of	de	smartphone	werd	geplaatst	of	niet.	Normaal
gesproken	zou	het	licht	aan	de	binnekant	zitten.	Ook	een	aanpassing	
dat	gedaan	moet	worden	is	de	basis.	Dit	is	nu	een	vierkante	doosje	
maar	dit	moet	meer	aansluiten	bij	het	concept.	Door	dit	prototype	kan	
er	goed	getest	worden	bij	de	doelgroep	omdat	het	echt	werkt	zoals	het	
uiteindelijke	product	ook	zou	werken.

Afbeelding	40:	Prototype
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7.7.4 Onderkant
De	onderkant	is	nu	nog	een	vierkant	doosje,	dit	sluit	niet	goed	aan	bij	
het	concept.	Hiervoor	is	er	gekozen	om	het	product	een	persoonlijke	
touch	te	geven.	Zo	blijft	de	onderkant	van	jute	maar	kan	er	zelf	worden	
gekozen	voor	de	vorm.	Hiervoor	is	gekozen	omdat	er	veel	verschillende	
vormen	en	maten	van	potten	bestaan	en	iedereen	zijn	eigen	smaak	
heeft.	Zo	kan	er	bijvoorbeeld	worden	gekozen	voor	de	klassieke	bruine	
bloempot	(afbeelding	41),	of	juist	voor	een	schaal	(afbeelding	42).	

Afbeelding	41:	plantenpot

Afbeelding	42:	planteschaal
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7.7.5 Verpakking
Omdat	niet	alle	slaaphygiëne	aspecten	door	kunnen	worden	gevoerd	
in	het	product	worden	er	tips	gegeven	op	de	verpakking.	Deze	tips	zijn	
weetjes	waar	de	gebruiker	rekening	mee	kan	houden	rond	de	slaap.	
Aan	de	voorkant	staat	het	logo	met	de	naam.	Aan	de	zijkant	staan	de	
weetjes:
•	 Doe	twee	uur	voor	je	gaat	slapen	ontspannende	dingen,	
	 zet	de	computer	uit	en	leg	de	smartphone	weg!
•	 7-8	uur	slaap	is	optimaal.	Liefst	slaap	je	tussen	23.00	
	 uur	en	7.00	uur.	Blijf	niet	langer	in	bed	liggen	dan	je	
	 gemiddelde	slaapduur
•	 Zorg	voor	voldoende	licht	gedurende	de	dag	(ga	naar	buiten,	
	 doe	de	gordijnen	open,	en	draag	zo	min	mogelijk	een	zonnebril		
	 overdag)
•	 Creëer	een	slaapritueel.	Richt	je	avond	in	om	aan	slapen	toe	te	
	 komen	door	rituelen	en	gewoontes.
•	 Weinig	licht	na	22	uur	‘s	avonds	(schemerlamp	aan).
•	 Zorg	voor	een	gelijkmatige	comfortabele	temperatuur	in	de		
	 slaapkamer,	16	tot	18	graden	is	ideaal.
•	 Zorg	ervoor	dat	de	slaapkamer	goed	donker	is	en	goed	
	 geventi	leerd	is.
•	 Doe	overdag	geen	dutjes!
In	afbeelding	43	is	een	voorbeeld	te	zien	van	hoe	de	verpakking	eruit	
kan	komen	te	zien.	

Afbeelding	43:	Verpakking
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7.7.6	 Conceptvideo
Om	het	product	duidelijk	weer	te	geven	is	er	een	conceptvideo	ge-
maakt,	te	zien	in:	https://www.youtube.com/watch?v=ruktGp4ExrM



8
Reviews
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Review fase

In	dit	hoofdstuk	wordt	het	concept	uitvoerig	getest	en	waar	nodig	
aangepast.	Dit	zal	gebeuren	door	een	conceptprincipestest,	
gebruikersreview,	designersreview	en	een	expertreview.	Hierin	zullen	
de	respondenten	gevraagd	worden	zo	open	mogelijk	te	reageren	op	
het	product.	
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8.1 Conceptprincipestest

De	conceptprincipes	die	opgesteld	zijn	uit	de	onderzoeksfase	zijn	
belangrijk	om	te	testen	in	het	concept.	Dit	is	belangrijk	omdat	het	
concept	anders	niet	aansluit	bij	de	waarden	en	behoeftes	van	de	
doelgroep.

Concept- 
principes

A�eiding
wegnemen

Slaaprituelen Slaap
Hygiene

Slaap hygiene lijst 
integreren in het product

Gezondheid

Door betere slaap
wordt de gebruiker bewust
van een gezonde levenstijl

Slaapritueel beinvloeden
met een betere
slaap als gevolg

Smartphone wegnemen
waardoor a�eiding 

weg wordt genomen

Slaap hygiene lijst speelt in op de 
zintuigelijke ervaring van de 

gebruiker, deze lijst wordt gebruik 
door slaappsychologen om 

slaapstoornissen tegen te gaan

Iedereen heeft zijn of haar eigen
slaapritueel, hierin speelt de 

smartphone ook een rol. Door dit
slaapritueel te veranderen wordt er
een betere nachtrust ondervonden

Doordat er een betere nachrust 
wordt ondervonden zijn mensen

er bewust van dat zij een gezondere
levenstijl hebben hierdoor

De smartphone wordt nu veel gebruikt
uit a�eiding door de smarpthone

weg te nemen verdwijnd deze a�eiding

Zorgen dat de smartphone
uit het zicht is

Avond- en ochtenduren 
zonder smartphone

Geen electronische ruis

Gezond melatonine niveau

E�ectief positief alternatief
bieden

Rust bieden

Gezonde keuze

Bewust maken van betere slaap 
door minder smartphonegebruik

Wekker functie smartphone
vervangen

Meldingen wegnemen

Bewustzijn gezondheid 
duidelijk maken op de verpakking

Trigger om smarphone 
weg te leggen

Zo’n constant mogelijk
slaap-waak ritme

Tussen 23:00-00:00 slapen en 
tussen 7:00-8:00 ontwaken

Twee uur voor het slapen geen 
smartphonegebruik en weinig

licht in de ruimte

Niet langer slapen dan
8 uur per nacht

Positieve geluiden in de 
ochtend als vogeltjes en
een positieve boodschap

Fysiek
product

Positief alternatief
voor de smartphone

Draadloze oplader

Natuurlijke elementen

Natuurlijke materialen

De smartphone wordt nu veel gebruikt
uit a�eiding door de smarpthone

weg te nemen verdwijnd deze a�eiding

Meditatie

Geïntegreerd licht

Licht therapie

Muziek en luisterboeken

Figuur	16:	Conceptprincipestest

Zoals	te	zien	is	in	figuur	16	zijn	alle	conceptprincipes	meegenomen	in	
het	concept.	
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8.2	 Designersreview

Er	is	op	18	juni	een	afspraak	gemaakt	met	Roel	Wijnterp,	hij	is	owner	
van	Studio	Überdutch	in	Den	Haag.	Hij	vindt	het	idee	heel	goed	en	
denkt	dat	het	zinvol	is	voor	een	groot	gedeelte	van	de	doelgroep.	Ook	
de	inspiratie	om	een	plant	te	nemen	erg	goed	bedacht,	hij	zelf	zou	het	
minder	letterlijk	vormgeven	als	plant.	Het	goede	eraan	is	dat	het	geen	
straf	is,	want	als	het	echt	op	slot	zou	gaan	als	een	soort	kluis	doen	
mensen	het	niet	meer.	Hij	zou	het	product	zelf	meer	het	product	zelf	
een	eigen	identiteit	proberen	te	geven,	zodat	het	als	apparaat	interes-
santer	wordt.	Vooral	om	het	product	meer	te	integreren	in	meerdere	
objecten.	Omdat	er	nu	vaak	wordt	ontworpen	vanuit	een	object	en	
minder	wordt	gekeken	om	meerder	functies	samen	te	voegen.	Wat	
hieraan	in	dit	ontwerp	erg	goed	is	dat	de	wekkerfunctie	en	opladen	
van	de	telefoon	in	een	zit.	In	dit	product	zou	bijvoorbeeld	nog	een	ex-
tra	functie	voor	de	smartwatch	kunnen	komen	of	juist	een	heel	nacht-
kastje	ontwerpen	met	de	functie	van	open	en	sluiten	erin.	

Hetgeen	dat	Roel	ook	opmerkt	is	het	smart	maken	van	het	product,	
hierin	liggen	kansen	maar	hij	vindt	het	juist	heel	charmant	dat	er	hier-
voor	niet	gekozen	is	om	juist	zo	ver	mogelijk	van	de	smartphone	af	te	
komen.	

Ook	de	klok	functie	zou	hij	door	middel	van	een	knopje	laten	verschij-
nen.	Dit	om	geen	lichtvervuiling	te	creëren	maar	wel	de	mogelijkheid	
te	houden	om	de	klok	te	kunnen	zien.	

Hij	zou	het	qua	business	model	geur	interessant	vinden	omdat	je	zo	
geurvulling	erbij	kan	verkopen.		

Hij	is	het	niet	eens	met	de	slaappsychologen	die	stellen	dat	het	goed	
is	om	tussen	de	7-8	uur	te	slapen.	Hij	liever	zien	dat	het	product	zelf	
lerend	wordt	waardoor	hij	na	een	tijdje	zelf	kan	zien	hoe	lang	jij	slaap	
nodig	hebt.	Dit	is	wel	erg	lastige	technologie,	hiervoor	raad	hij	aan	in	

gesprek	te	gaan	met	bedrijven	die	hiermee	bezig	zijn,	bijvoorbeeld	
Philips.	



122

8.3	 Gebruikersreview

8.3.1 Voorbereiding
Voor	de	gebruikerstest	is	Leafe	(§7.7)	getest	bij	de	gebruikers.	De	
gebruiker	is	gevraagd	hoe	hij	afgelopen	nacht	heeft	geslapen	en	
hierna	is	Leafe	op	het	nachtkastje	geplaatst.	Hiervoor	is	eerst	uitgelegd	
hoe	het	product	precies	werkt	en	wat	het	concept	inhoud.	Hierdoor	
weet	de	gebruiker	hoe	hij	het	apparaat	moet	gebruiken	deze	nacht.	Er	
hebben	in	totaal	zeven	respondenten	meegedaan	aan	het	onderzoek	
tussen	10	en	19	juni.	Hierbij	zijn	mensen	gevraagd	die	slaapproblemen	
ervaren	of	slecht	slapen.	1	van	de	onderzoeken	is	niet	goed	gegaan,	
iemand	die	zich	had	aangemeld	om	mee	toen	vervaarde	al	een	goede	
slaap	hierdoor	worden	deze	antwoorden	als	ongeldig	verklaard.	

8.3.2	 Reviews
Bij	de	vraag	hoe	de	slaap	gemiddeld	wordt	ervaren	worden	er	veel	
onvoldoendes	gescoord.	Ook	geven	zij	allemaal	aan	dat	ze	hun	smartp-
hone	invloed	heeft	op	hun	slaap.	Ze	geven	ook	aan	hun	smartphone	te	
gebruiken	in	bed	voor	het	slapengaan.	Dit	betekent	dat	de	responden-
ten	bij	hun	slaap	hulp	kunnen	gebruiken.	

Bij	de	vraag	hoe	ze	hebben	geslapen	zonder	het	gebruik	van	Leafe	
wordt	er	een	gemiddelde	behaald	van	5,3/10.	Dit	is	een	onvoldoende	
en	lage	score.	Met	Leafe	wordt	er	een	score	van	7,2/10	behaald.	Hier-
aan	is	te	zien	dat	er	zeker	een	verschil	is	tussen	het	slapen	met	Leafe	of	
zonder	Leafe.	Hier	moet	wel	worden	meegenomen	dat	er	maar	1	nacht	
is	getest	met	het	prototype	omdat	er	door	de	complexiteit	maar	een	is.	
Twee	respondenten	geven	zelf	ook	aan	het	wel	wennen	vond	om	geen	
smartphone	is	bed	te	hebben	omdat	ze	bang	waren	iets	te	missen.	De	
anderen	vonden	het	een	fijne	ervaring	om	juist	zonder	afleiding	en	
prikkels	in	bed	te	liggen	en	zelfs	tijd	over	te	hebben	waardoor	ze	eer-
der	en	rustiger	in	slaap	vielen.

De	nacht	zelf	heeft	ook	voordelen	gehad.	De	respondenten	geven	aan,	

Figuur	17:	Zonder	en	met	Leafe	slapen	(cijfers)
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“pakte	normaal	gesproken	m’n	telefoon	als	ik	s	nachts	met	energie	in	
bed	lig.	Ik	ga	dan	dingen	opzoeken/	filmpjes	kijken	met	het	idee	dat	ik	
vanzelf	wel	moe	word.	Nu	zonder	bereikbare	telefoon	merk	ik	pas	dat	
m’n	mobiel	me	juist	wakker	heeft	gehouden.”	“Moest	wennen	maar	
merkte	dat	ik	sneller	ging	slapen	en	dieper	sliep”.	

In	de	ochtend	worden	ook	goede	resultaten	behaald,	zo	geven	de	res-
pondenten	aan	het	fijn	te	vinden	om	geen	prikkels	direct	in	de	ochtend	
te	ontvangen	en	later	pas	op	de	smartphone	te	zitten.	Ook	geeft	een	
respondent	aan	dat	het	best	een	placebo	effect	kan	zijn	geweest	en	
het	daardoor	lastig	te	beoordelen	is.	

Op	de	vraag	of	ze	Leafe	vaker	zouden	willen	gebruiken	wordt	hoog	
gescoord,	3x	4/5	3x	5/5.	Hieruit	is	te	concluderen	dat	de	respondenten	
het	graag	nog	eens	zouden	willen	gebruiken.	Het	gevoel	dat	Leafe	gaf	
was	rust,	focus	op	de	nachtrust,	ontspannend,	vakantie	zonder	inter-
net	en	verzekeren	van	een	goede	nachtrust.	Wat	hieraan	is	te	zien	is	
dat	de	respondenten	nu	juist	zonder	smartphone	rust	ervaren	terwijl	
ze	in	sprint	1	nog	vooral	aangeven	dat	ze	rust	en	ontspanning	uit	de	
smartphone	halen.	Ook	zou	iedereen	het	aanraden	aan	anderen	om	
een	betere	nachtrust	te	ervaren.	

De	natuurlijke	uitstraling	van	Leafe	wordt	opgemerkt	en	als	positief	
ontvangen.	Toch	zijn	hierin	nog	wel	wat	puntjes	van	aandacht	zo	wordt	
er	opgemerkt	dat	minimalistisch	mooier	zou	passen	in	de	slaapkamer,	
dit	is	een	persoonlijke	keuze.	De	respondenten	zouden	het	ook	product	
ook	aanschaffen.	De	redenen	hiervoor	zijn	vooral,	als	iets	kan	bijdrage	
aan	een	betere	nachtrust	staan	zij	hier	graag	voor	open,	het	ligt	wel	
nog	aan	de	prijs.	In	bijlage	16	zijn	de	uitkomsten	te	zien.	

Bij	het	afleveren	van	het	product	is	er	verteld	tegen	de	respondenten	
dat	ze	niet	te	veel	moeten	letten	op	het	uiterlijk	van	het	product	om-

Figuur	18:	Hoe	ervaarde	u	de	ochtend?

dat	dit	aangepast	wordt.	Bij	het	ophalen	is	nog	extra	gevraagd	waaraan	
de	respondenten	zich	hebben	gestoord	bij	het	gebruiken	van	Leafe.	
Wat	naar	voren	kwam	was	het	geluid	van	de	servo,	toch	werd	dit	ook	
als	positief	gezien	omdat	het	als	extra	trigger	functioneert.	Wat	ook	
minder	was	is	dat	het	LED-scherm	en	lampje	van	de	arduino	aan	
blijven	staan	en	hierdoor	een	lichte	rode	gloed	geven.	
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8.4 Expertreview

8.4.1 Voorbereiding
Om	te	onderzoeken	of	Leafe	een	potentieel	product	is	om	te	
ondersteunen	bij	het	ontwikkelen	van	een	betere	nachtrust	onder	
jongvolwassenen	is	er	een	nieuwe	afspraak	gemaakt	bij	PsyQ.	Waarbij	
slaappsycholoog	Tim	Buijs	is	aangeschoven	om	leafe	te	beoordelen	en	
te	kijken	of	dit	product	ook	in	de	praktijk	kan	worden	ingezet.

Hierbij	is	als	eerste	de	conceptvideo	getoond	om	duidelijk	te	maken	
wat	het	product	doet	en	waar	het	voor	staat.	Ook	is	de	user	Journey	
(§6.11)	voorgelegd	om	te	kijken	of	dit	overeenkomt	met	de	
werkelijkheid.	

8.4.2	 Gesprek
De	user	journey	klopt	over	het	smartphonegebruik	en	de	interventies	
zijn	goed	uitgevoerd.	
Binnen	de	psychologie	zijn	we	veel	opzoek	naar	een	manier	om	het	
slaap	en	waakritme	te	verbeteren.	Tegenwoordig	zie	je	dat	een	van	de	
grootste	boosdoeners	daarin	lichtvervuiling	is.	Lichtvervuiling	komt	
vooral	door	beeldschermgebruik	en	met	name	de	mobiele	telefoon.	
Deze	gaat	vaak	ook	mee	naar	bed	en	zorgt	daardoor	voor	een	
verstoring	van	het	slaap-	en	waakritme.	Leafe	kan	hiervoor	een	goede	
oplossing	bieden,	ook	mede	omdat	het	in	iedere	slaapkamer	makkelijk	
geplaats	kan	worden	zonder	dat	het	veel	ruimte	inneemt.	Verder	is	
Leafe	handig	om	een	ritme	aan	te	leren	en	hiervoor	een	goede	
ondersteuning	kan	bieden.	Zeker	door	de	manier	van	werken,	het	
geven	van	licht	en	triggers	zoals	het	openen	en	sluiten	van	de	bloem.	
Daarbij	is	Leafe	een	goede	remedie	om	niet	terug	te	vallen	in	keuzes	
om	de	smartphone	mee	te	nemen	naar	bed.	Dit	omdat	de	bloem	sluit	
ben	je	als	het	ware	verplicht	om	even	tijd	te	nemen	zonder	mobiel.	Dit	
is	een	oplossing	waar	heel	veel	mensen	gebruik	van	zouden	kunnen	
maken.	Samengevat	is	het	praktisch,	past	binnen	de	slaapkamer,	
handig	omdat	het	de	routine	aanleren	vergemakkelijkt	door	de	

subtiele	reminders	die	het	geeft	die	niet	storend	zijn.	
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8.5 Conclusie

Er	wordt	erg	positief	gereageerd	op	het	product	en	de	werking	ervan.	
De	aspecten	van	het	licht,	het	sluiten	van	de	bladeren	en	het	
wegnemen	van	de	smartphone	worden	als	positief	ervaren.	Dit	terwijl	
eerst	juist	het	gebruik	van	de	smartphone	als	rustgevend,	
ontspannend	en	positief	werd	ervaren	(§2.4).	

Punten	van	verbetering	zijn	het	uiterlijk	van	het	product,	dit	valt	nog	
niet	bij	iedereen	in	de	smaak.	Dit	kan	ook	komen	omdat	het	prototype	
nu	nog	uit	plastic	bestaat	en	niet	de	touch	en	feel	heeft	van	hoe	het	
product	bedoelt	is.	Wat	in	de	doorontwikkelingsfase	ook	nog	
verbetered	moet	worden	is	het	geluid	van	de	servo	en	het	licht	van	de	
klok	moet	uit	zijn	om	geen	lichtvervuiling	te	krijgen.	
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9
Aanbeveling,	conclusie	

en	reflectie
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9.1	 Aanbeveling

Voordat	het	product	op	de	markt	kan	worden	gebracht	zijn	er	nog	een	
aantal	onderdelen	die	aangepast,	getest	en	verbeterd	moeten	worden.	
Hierin	zullen	de	testen	uit	de	reviewfase	meegenomen	moeten	
worden	en	zal	het	product	langdurig	getest	moeten	worden.

Product
Er	kan	gekeken	worden	om	nog	meer	functionaliteiten	te	verwerken	in	
dit	product.	Bijvoorbeeld	een	heel	nachtkastje,	waarin	nog	meer	
functionaliteiten	zitten	en	de	bloem	wordt	vervangen	door	een	la.

Het	licht	van	de	schermen	zal	helemaal	weg	genomen	moeten	worden	
om	zo	geen	lichtvervuiling	te	veroorzaken.	Hierdoor	kan	de	gebruiker	
alsnog	wakker	liggen	en	de	klok	zal	hierom	uit	moeten	gaan	na	het	
instellen	ervan.	Hiervoor	kan	worden	gewerkt	met	een	knopje	
waardoor	het	alleen	kort	oplicht	als	het	nodig	is.

Het	geluid	van	het	product	speelt	ook	nu	nog	een	rol,	er	moet	bij	de	
doorontwikkeling	een	zachte	ruis	worden	gecreëerd	om	zo	dicht	bij	de	
Calathea	plant	te	blijven.	Dit	houdt	het	natuurlijke	effect	wat	
gecreëerd	moet	worden	in	de	slaapkamer.	

Er	zal	gekeken	moeten	worden	naar	hoe	het	product	verlengt	kan	
worden	tot	in	andere	kamers.	Dit	zou	kunnen	om	een	RC-lamp	of	
smartlicht	in	te	bouwen.	Het	voordeel	van	een	RC-lamp	is	dat	het	kan	
worden	bestuurd	door	korte	signalen	en	hierdoor	niet	continu	
elektromagnetische	straling	uitstoot.	
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9.2	 Conclusie

Omdat	het	product	niet	langdurig	in	de	praktijk	is	getest	kan	er	niet	
met	zekerheid	worden	gezegd	dat	het	product	echt	werkt	om	een	
betere	nachtrust	te	bieden	onder	jongvolwassenen.	Wel	bevat	dit	
concept	de	interventies	die	nodig	zijn	om	ze	te	ondersteunen	bij	een	
betere	nachtrust.	Omdat	het	product	veelvoudig	getest	is	en	ook	
verbeterd	is	het	wel	realistisch	om	te	zeggen	dat	het	product	potentie	
heeft	om	de	doelgroep	te	helpen	aan	een	betere	nachtrust.	

Om	het	product	echt	te	laten	functioneren	zullen	er	nog	aanpassingen	
en	verbeteringen	nodig	zijn.	Dit	richt	zich	vooral	op	het	functioneren	
van	het	product	zoals	het	geluid	en	licht,	maar	ook	op	het	uiterlijk	van	
het	product.	Hierna	zal	het	product	langdurig	getest	moeten	worden	in	
de	praktijk	om	te	kunnen	bevestigen	dat	het	product	jongvolwassenen	
kan	helpen	aan	een	betere	nachtrust.	
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9.3	 Reflectie

Vanaf	de	eerste	week	tot	aan	nu	in	de	tijd	voorbij	gevlogen.	In	de	
oriëntatiefase	wist	ik	nog	niet	goed	wat	ik	ging	doen	en	welke	kant	ik	
op	zou	gaan	omdat	ik	alleen	nog	maar	kon	denken	aan	het	
onderwerp	“stress”.	Doordat	ik	in	de	doelgroep	val	kon	ik	makkelijk	
mensen	bereiken	om	mee	te	doen	aan	de	eerste	sprint.	Hieruit	kwam	
al	snel	dat	smartphonegebruik	rond	het	slapen	een	groot	probleem	
vormde.	Hierna	werd	het	lastiger	om	respondenten	te	vinden	maar	
met	wat	berichtjes	op	Facebook	had	ik	zo	een	aantal	respondenten	die	
slaapproblemen	ervaren	vanwege	smartphonegebruik.		

Na	deze	ontwikkelingen	werd	ik	steeds	enthousiaster	over	het	on-
derwerp.	In	de	conceptontwikkelingsfase	zijn	er	erg	leuke	concepten	
uitgekomen	waar	verder	mee	doorontwikkeld	kon	worden.	De	drie	
concepten	die	voorgelegd	zijn	aan	de	gebruikers	en	expert	hadden	een	
heel	groot	voordeel	volgens	de	expert.	Er	bestaat	nog	niks	fysieks	om	
de	doelgroep	te	ondersteunen.	Hieruit	kwam	het	concept	dat	
uiteindelijk	Leafe	is	geworden.	

In	het	door	ontwikkelen	van	het	concept	is	de	gebruiker	dichtbij	
gehouden,	hierdoor	is	er	echt	voor	de	gebruiker	ontworpen.	Het	
uiteindelijke	product	is	ook	erg	positief	ontvangen	bij	de	gebruiker,	
designer	en	de	expert.	Zij	zien	hier	goede	kansen	in	dat	het	slagen	van	
dit	concept	moet	lukken.	

Zelf	ben	ik	ook	erg	tevreden	over	het	uiteindelijke	product	dat	nu	
staat.	Het	komt	voort	uit	uit	kwalitatieve	onderzoeken	en	is	veelvoudig	
getest.	Hieruit	kan	worden	geconcludeerd	dat	het	product	potentie	
heeft	om	jongvolwassenen	te	helpen	aan	een	betere	nachtrust.	Ook	is	
het	goed	om	te	zien	dat	het	product	inzetbaar	is	onder	alle	leeftijden	
die	last	ondervinden	bij	het	gebruik	van	de	smartphone	rond	de	slaap.	

Het	product	heeft	nog	wel	wat	extra	aanpassingen	nodig	om	echt	op	

de	markt	gebracht	te	kunnen	worden.	Hiermee	gaan	Henk-Jan	en	ik	
verder	om	er	een	product	van	te	maken	dat	te	koop	is	in	elke	winkel	of	
via	de	psycholoog	kan	worden	aangeboden	als	hulpmiddel.

Zelf	vind	ik	het	jammer	dat	de	tijd	nu	al	voorbij	is	en	niet	kan	laten	zien	
hoe	het	product	er	over	een	half	jaar	uitziet.	Hiervoor	moet	nu	nog	
teveel	worden	getest	en	dit	kost	veel	tijd.	

Het	belangrijkste	dat	ik	heb	bereikt	met	het	maken	van	dit	product	
wordt	de	gebruiker	in	zijn	slaap-	waakritme	terugbrengen	van	de	
doelgroep	naar	het	ritme	van	de	natuur.	Ook	de	natuurlijke	elementen	
die	het	product	met	zich	meedraagt	en	de	mogelijkheid	tot	het	
product	circulair	te	maken	dragen	bij	aan	het	doorvoeren	van	mijn	
signatuur	in	het	product.		
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Bijlage	2

Telefoon Ochtend Middag Avond

Wat Whatsapp, Socialemedia Route Games Socialemedia Boodschappen Socialemedia

Locatie Thuis Onderweg Thuis Thuis, onderweg AH Thuis

Wie Alleen Alleen Alleen Alleen Huisgenoten Alleen

Waarom Onstpannen, Wakker worden Ergens heen Ontspanning Verveling Scannen voor betalen Verveling

Touchpoints Bed, thuis, OV, apps Thuis Trein, thuis AH, winkel Bank, voor tv

Uitkomst Telefoon gebruiken om Route onderweg Ontspanning Tijd doden uit Boodschappen scannen Terwijl tv kijkt

op te staan en dag te beginnen bekijken verveling om te betalen ook socialemedia

Laptop/Pc Ochtend Avond

Wat Email

Locatie Thuis

Wie Alleen

Waarom Kijken voor volgende week voor werk

touchpoints Email, 

Uitkomst

Tv Ochtend Middag Avond

Wat Games Netflix Netflix, programmas Games

Locatie Thuis Thuis Thuis Thuis

Wie Online Alleen Huisgenoten Online

Waarom Vermaak Vermaak Interesse Vermaak

Touchpoints Console, spel Serie Film, serie, programma Console, spel

Uitkomst Vermaak door spel Netflixen uit vermaak Tv kijken uit interesse Vermaak door spel

te spelen online of verveling te spelen online

Bijlage 1

Deskresearch
Om	de	doelgroep	goed	in	kaart	te	brengen	zal	er	eerst	een	beeld	ge-
creëerd	worden	met	een	uitgebreid	deskresearch.	De	inzichten	van	de	
doelgroep	zullen	hierin	verwerkt	worden	dit	zijn	jongvolwassen	tussen	
de 18 en 25 jaar.
Respondenten
De	doelgroep	die	uit	het	vooronderzoek	is	gekomen	zijn	jong-	volwas-
senen	tussen	de	18	en	25	jaar	oud.	Door	tijdens	het	ontwerp-	proces	
gebruik	te	maken	van	respondenten	die	binnen	de	doelgroep	vallen	zal	
er	een	zo	variabel	mogelijk	onderzoek	gehouden	worden.
Gedragsverandering
Ook	hebben	zij	bij	deze	tijdlijn	beschreven	door	de	5W’s	te	benoemen	
wanneer,	waarom,	wat	waar	en	met	wie	ze	online	aanwezig	waren.
User journey
Aan	de	hand	van	deze	resultaten	zal	er	een	user	journey	gemaakt	wor-
den	met	vier	respondenten	die	de	tijdlijn	gaan	invullen	en	daarnaast	
zullen	nieuwe	respondenten	gebruikt	worden.	Er	is	bewust	gekozen	
voor	vier	nieuwe	respondenten	omdat	deze	nog	geen	inzichten	heb-
ben	in	hun	online	aanwezigheid	in	de	huidige	situatie.
Enquête
Om	de	invloed	van	de	sociale	omgeving	te	onderzoeken	wordt	er	on-
derzoek	gedaan	door	middel	van	een	enquête.	Hierin	wordt	de	doel-
groep	gevraagd	hoe	zij	reageren	op	meldingen	in	verschillende	situa-
ties	en	hoe	zij	zich	gedragen	in	de	onlinewereld.
Schermtijd
Om	een	nog	beter	beeld	te	krijgen	van	de	invloed	van	de	sociale	
omgeving	wordt	de	doelgroep	gevraagd	om	hun	schermtijd	te	delen.	
Schermtijd	is	een	funtionaliteit	van	Apple	waarin	je	kan	zien	hoeveel	
de	smartphone	gebruikt	is,	welke	app	als	eerste	geopend	werd	en	
welke	app	de	meeste	meldingen	geeft.	Hieraan	is	heel	goed	te	zien	
hoe	de	doelgroep	reageert	op	meldingen	en	wanneer	zij	hun	telefoon	
oppakken.	Dit	is	ook	een	controle	over	de	enquête	om	te	kijken	of	de	

respondenten	hierin	geen	gewenste	antwoorden	hebben	gegeven.
Cultural	probe
In	deze	cultural	probe	wordt	het	smartphone	gebruik	van	een	uur	voor	
het	slapen	tot	een	uur	na	het	wakker	worden	onderzocht	worden.	De	
respondenten	zal	gevraagd	worden	om	deze	cultural	probe	in	te	vullen	
voor	5	dagen.	Van	donderdag	tot	en	met	maandag	om	zo	een	beeld	te	
krijgen	van	de	online	aanwezigheid	van	een	doordeweekse	dag	en	het

Het	onderzoek	is	gebaseerd	zijn	op	positieve	(onbewuste)	gedrags-	
verandering.	Hier	zijn	verschillende	theorieën	voor	beschikbaar.	Er	zal	
gebruikt	worden	gemaakt	van	de	theorie	van	Carina	Wiekens
waarin	deel	1	vooral	wordt	besproken	waarom	we	ons	op	een	bepaal-
de	manier	gedragen	(Wiekens,	2012).	De	theorie	van	Sander	Hermsen	
en	Rient	Jan	Renes	zal	gebruikt	worden,	draaiboek	voor	gedragsveran-
dering.	Deze	theorie	is	gebaseerd	om	als	ontwerper	door	de	ogen	van	
de	doelgroep	te	kijken	(Hermsen	en	Renes,	2016).
Inrichting	ontwerpproces
In	het	ontwerpproces	zullen	alle	deelvragen	worden	behandeld	
(§1.3.3).	In	figuur	4	staat	het	ontwerpproces	uitgewerkt	en	in	figuur	
5	staat	de	weekplanning	uitgewerkt	deze	wordt	dagelijks	bijgewerkt.	
Hieronder	staan	de	gebruikte	creatieve	methodes	tijdens	het	ontwerp-
proces.
Cultural	probe
Om	het	onlinegedrag	van	de	doelgroep	te	onderzoeken	hebben	vijf	
mensen	een	tijdlijn	gemaakt	van	hun	online	gedag	van	twee	dagen.
weekend.
Empathy map
Naar	aanleiding	van	de	cultural	probe	zal	er	een	empathy	map	worden	
opgesteld	waardoor	de	waarden	van	de	doelgroep	gevonden	kunnen	
worden.
Kennistest
Om	achter	de	kennis	van	de	de	doelgroep	over	de	schadelijke	gevolgen	
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van	smartphone	te	komen	wordt	er	een	kennistest	gehouden.	Deze	
kennistest	is	gehouden	om	te	onderzoeken	in	hoeverre	de	doelgroep	
bekend	is	met	de	schadelijke	gevolgen	van	hun	smartphone	gebruik.	
Na	deze	kennistest	wordt	er	nog	nabesproken	met	de	respondenten	
om	te	kijken	hoe	hun	houding	tegenover	de	stelling	is.
The	five	whys
Om	achter	de	intrinsieke	en	extrinsieke	motivatie	van	de	doelgroep	te	
komen	en	te	kijken	of	zij	hierin	beïnvloed	kunnen	worden	is	een	crea-
tieve	sessie	gehouden.	De	creatieve	sessie	is	een	interview-	methode	
die	“the	five	whys”	heet.	Hierin	is	het	de	bedoeling	om	minimaal	vijf	
keer	waarom	te	vragen.	Door	door	te	vragen	komen	de	essentiële	ant-
woorden	op	gecompliceerde	problemen.	Dit	is	een	geweldige	methode	
om	te	gebruiken	als	je	probeert	de	menselijke	en	emotionele	wortels	
van	een	probleem	te	achterhalen.
Brainstorm

Na	de	onderzoeksfase	kan	er	begonnen	worden	aan	het	ontwikkelen	
van	een	concept.	Door	een	brainstorm	te	houden	worden	er	een	veel-
voud	aan	ideeën	gegenereerd.	Hieruit	wordt	een	longlist	gemaakt	aan	
concept	ideeën.	Van	een	longlist	zal	een	shortlist	worden	gemaakt	met	
de	drie	best	passende	concepten.	Hierna	zal	er	een	expert	review	wor-
den	gehouden	zodat	experts	hun	visie	kunnen	geven	over	de	gemaakte	
concepten.
Nadat	er	een	creatieve	brainstormsessie	is	gehouden	en	de	reviews	op	
de	longlist	zijn	geweest	zullen	er	drie	concepten	worden	gekozen.	Uit	
deze	drie	concepten	wordt	uiteindelijk	een	concept	gekozen.	Dit	wordt	
gedaan	door	conceptprincipes	op	te	stellen	waaraan	het	concept	
moet	voldoen.	Door	de	doelgroep	tijdens	dit	proces	niet	uit	het	oog	te	
verliezen	wordt	het	concept	getest	bij	de	doelgroep	door	middel	van	
meerdere	gebruikerstesten	gedaan	aan	aan	de	hand	van	ontvangen	
feedback	verbeterd.
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