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Voorwoord 

 
Mijn thesis heb ik geschreven bij het bedrijf inTAAL, waar ik, door middel van 
gebruikersinterviews en toetsing van bepaalde ontwerpuitgangspunten, onderzoek gedaan 
heb naar de gebruiksvriendelijkheid van TouchSpeak Designer voor logopedisten.  

De software ‘TouchSpeak’ is, opgeslagen op een pda (personal digital 
assistent/handcomputer), een communicatiehulpmiddel voor mensen met afasie. 
TouchSpeak bestaat uit twee pakketten: TouchSpeak en TouchSpeak Designer. 
TouchSpeak draait op de pda van de cliënt. Op het scherm van de pda kan de cliënt 
berichten selecteren. TouchSpeak Designer draait op de computer van de therapeut, 
meestal een logopedist, en wordt gebruikt om TouchSpeak op de pda van de cliënt in te 
richten.  

Dit onderzoek is de eerste stap van een uitgebreid onderzoek naar de 
gebruiksvriendelijkheid van TouchSpeak Designer. Door middel van dit onderzoek is een 
beeld verkregen of logopedisten TouchSpeak Designer gebruiksvriendelijk vinden en in 
hoeverre er voldaan is aan bepaalde ontwerpprincipes. Naar aanleiding van dit onderzoek 
zouden een aantal aspecten van TouchSpeak Designer verbeterd kunnen worden. In een 
vervolgonderzoek kan dan meer worden ingaan op details door bijvoorbeeld te 
onderzoeken of en waarom bepaalde opties niet gebruikt worden. Ook zou er ingegaan 
kunnen worden op fouten die logopedisten, die nog niet eerder met het programma 
gewerkt hebben, maken tijdens het werken met TouchSpeak Designer.  

Om de vraag te beantwoorden of TouchSpeak Designer gebruiksvriendelijk is voor 
logopedisten heb ik een gebruikersinterview opgezet en uitgevoerd en heb ik getest aan 
welke ontwerpuitgangspunten TouchSpeak Designer voldoet. Voor dit laatste heb ik 
allereerst een literatuurstudie gedaan om te bepalen welke aspecten van belang zijn bij 
het ontwerpen van een interface van een softwareprogramma en heb ik me verdiept in het 
programma TouchSpeak Designer. Na het interviewen van de gebruikers heb ik alle data 
geordend, getracht deze aan de hand van bestaande theorieën te verklaren, en dit alles in 
een verslag gezet.  

Ik heb erg veel geleerd bij inTAAL. Naast hetgeen vermeld in de vorige alinea, heb ik 
ook verschillende sociale vaardigheden, zoals samenwerken, werken in een commerciële 
omgeving en omgaan met klanten, opgedaan. Pas twee keer eerder heb ik een klein 
onderzoekje naar gebruiksvriendelijkheid gedaan. Het is erg nuttig om dit een keer 
gedaan te hebben voor een bedrijf. Omdat ik erg weinig onderwijs heb gehad in het doen 
van onderzoek naar gebruiksvriendelijkheid, was het fijn dat de heer emeritus professor 
doktor A.H. Wertheim mij wilde helpen met sommige te nemen stappen. Een dergelijk 
onderzoek is namelijk volledig anders dan alle vorige onderzoeken die ik gedaan heb. Zo 
is er weinig nuttige literatuur te vinden. Ik heb namelijk geen onderzoek naar een 
bepaalde vorm van usability gedaan, maar heb de gebruiksvriendelijkheid van een 
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product getoetst aan de hand van bestaande theorieën. Ik heb dan ook geen 
onderzoeksverslag gemaakt, maar een technisch rapport omtrent een product. Bestaande 
technische rapporten gaan over andere producten en kunnen dus hooguit tot voorbeeld 
dienen. Bovendien zijn dit soort rapporten erg moeilijk te vinden, omdat ze over het 
algemeen uitsluitend interessant zijn voor een heel beperkte doelgroep, te weten de 
makers van het onderzochte product.   



 4 

Samenvatting 

 
In opdracht van inTAAL is de eerst stap gezet van een uitgebreid onderzoek naar de 
gebruiksvriendelijkheid van TouchSpeak Designer voor logopedisten. TouchSpeak 
software is een communicatiehulpmiddel voor mensen met afasie dat draait op een pda 
(personal digital assistent/handcomputer). Op het aanraakscherm van de pda kan de cliënt 
berichten selecteren. De software wordt geconfigureerd middels TouchSpeak Designer, 
dat draait op de computer van de therapeut, meestal een logopedist. Deze software wordt 
gebruikt om de software op de pda voor de cliënt te personaliseren.  

Het doel en aanpak van het onderzoek was tweeledig. Ten eerste werd, door middel van 
gebruikersinterviews, onderzocht of logopedisten TouchSpeak Designer 
gebruiksvriendelijk vinden. Negen logopedisten die al gebruik maakten van TouchSpeak 
Designer hebben deelgenomen aan een interview. Tijdens dat interview werden vragen 
gesteld over wat deze logopedisten van TouchSpeak Designer vonden. Ten tweede is 
onderzocht of TouchSpeak Designer voldoet aan een aantal standaard 
ontwerpuitgangspunten voor gebruikersinterfaces. Er is overigens bewust voor gekozen 
om tijdens beide onderzoeken niet te diep in te gaan op de details van TouchSpeak 
Designer. De bedoeling was namelijk om op een breed niveau verbeterpunten aan te 
kunnen geven en om een richting aan te geven waarin gedetailleerder vervolgonderzoek 
plaats zou moeten vinden.  

De gebruikersinterviews laten zien dat, over het algemeen, logopedisten positief waren 
over TouchSpeak Designer. Na doorvragen noemden ze echter wel een aantal minder 
goede en verbeterpunten, vooral technische punten. Verder laat het onderzoek naar de 
standaard ontwerpuitgangspunten zien dat TouchSpeak Designer aan lang niet alle 
ontwerpuitgangspunten voldoet. De problemen die de logopedisten ondervonden, kunnen 
hier gedeeltelijk door verklaard worden. 

 

Summary 
 
The present study, which was requested by the company inTAAL, is a first step in 
investigating the usability of TouchSpeak Designer for speech therapists. TouchSpeak 
software is a communication aid for aphasic people and runs on a pda (personal digital 
assistent). The aphasic user can select messages on the touch screen of the pda. The 
software is configured using TouchSpeak Designer, which runs on the computer of the 
therapist, mostly a speech therapist. This software is used to design each client’s personal 
system. 
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The goal of this study was twofold. First, the usability of TouchSpeak Designer as 
perceived by speech therapists was investigated by means of user interviews. 
Specifically, nine speech therapists that already made use of TouchSpeak Designer 
participated in an interview. During that interview, questions were asked regarding their 
opinion of TouchSpeak Designer. Second, we investigated to what extent TouchSpeak 
Designer meets a number of standard user interface requirements. Since the overall aim 
of the present study was to do an inventory on the usability of TouchSpeak and to provide 
tools and suggestions for a more in depth follow-up study, specific details of the program 
were not taken into account.  

The results of the user interviews indicated that, in general, the speech therapists were 
positive about TouchSpeak Designer. However, after further questioning, they did 
mention some aspects that they found to be less positive and could be improved. These 
issues specifically also included some technical aspects. Furthermore, TouchSpeak 
Designer does not nearly meet all of the usability requirements that were checked. This 
can partially explain the problems perceived by the speech therapists. 
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Inleiding 

Onderzoeksvragen  

Dit onderzoek vindt plaats in opdracht van inTAAL. Het doel van dit onderzoek is het 
zetten van een eerste stap van een uitgebreid onderzoek naar de gebruiksvriendelijkheid 
van TouchSpeak Designer voor logopedisten. De functionaliteit van deze software zal in 
de volgende secties van de inleiding besproken worden. In het onderzoek zullen, door 
middel van twee onderzoeken, twee vragen beantwoord worden.  

In het eerste onderzoek zal, door middel van gebruikersinterviews, worden onderzocht of 
logopedisten TouchSpeak Designer gebruiksvriendelijk vinden. Door middel van de 
interviews moet een beeld verkregen worden van wat logopedisten van TouchSpeak 
Designer vinden en welke moeilijkheden ze ondervinden terwijl ze met het programma 
werken. Er is gekozen voor gebruikersinterviews met logopedisten die al gebruik maken 
van TouchSpeak Designer, omdat hiermee het doel van dit onderzoek, namelijk bekijken 
of logopedisten TouchSpeak Designer gebruiksvriendelijk vinden, het best behaald kan 
worden. Deze interviews hebben een bepaalde structuur waarin onderwerpen aan bod 
komen die belangrijk zijn om deze eerste vraag te kunnen beantwoorden. Die structuur 
wordt in de methode-sectie uitgelegd.  

Het tweede onderzoek heeft als doel te na te gaan in hoeverre TouchSpeak Designer 
voldoet aan ontwerpuitgangspunten waaraan elke interface van een softwareprogramma 
of internet website dient te voldoen. Deze ontwerpuitgangspunten zullen in een volgende 
sectie worden behandeld.  

Het eerste onderzoek is nodig, omdat het, zoals aangegeven door inTAAL, erg nuttig is 
om te weten wat gebruikers van TouchSpeak Designer vinden en welke problemen ze 
ervaren tijdens het werken met het programma. Vervolgens zou TouchSpeak Designer 
naar aanleiding van deze problemen aangepast kunnen worden, waardoor enerzijds het 
programma waarschijnlijk beter zal verkopen en anderzijds inTAAL minder tijd kwijt zal 
zijn aan het helpen van klanten. Omdat het voor gebruikers vaak lastig is om problemen 
in het design van de user interface te herkennen, zal het opsporen van eventuele 
ontwerpfouten in het tweede onderzoek door een expert (iemand die verstand heeft van 
gebruikersonderzoek) worden gedaan. Gebruikers weten over het algemeen niet hoe 
dingen anders zouden kunnen, terwijl dat aan de hand van bestaande theorieën wel 
duidelijk wordt. Tenslotte zal worden onderzocht in hoeverre deze ontwerpfouten ten 
grondslag liggen aan problemen die klanten hebben. Door het combineren van beide 
resultaten kan TouchSpeak Designer effectief verbeterd worden.  

De twee onderzoeken zijn samen nog maar de eerste stap van een uitgebreider onderzoek. 
Er is in dit onderzoek dan ook niet te diep ingegaan op de details van TouchSpeak 
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Designer, zoals de subopties van alle belangrijke opties, omdat dit onderzoek tot doel 
heeft op een breed niveau aan te geven wat er veranderd kan worden om het programma 
gebruiksvriendelijker te maken voor logopedisten en een richting aan te geven waarin 
gedetailleerder onderzoek plaats moet vinden. Wanneer bijvoorbeeld blijkt dat het 
ontwerpprincipe ‘proximity’ niet toegepast is, dan kunnen er zonder verder onderzoek al 
aanpassingen aan de interface plaatsvinden. Wanneer echter blijkt dat de proefpersonen 
bijvoorbeeld niet alle opties van de algemene instellingen gebruiken, dan dient in 
vervolgonderzoek bekeken te worden welke opties niet gebruikt worden. Ook kan in 
vervolgonderzoek, wanneer er naar aanleiding van dit onderzoek al een aantal aspecten 
veranderd zijn, gekeken worden naar welke fouten logopedisten maken die nog nooit met 
het programma gewerkt hebben, terwijl ze opdrachten uitvoeren met TouchSpeak 
Designer.  

De software 

De software ‘TouchSpeak’ is ontwikkeld voor mensen met afasie. Afasie refereert naar 
de verzameling problemen in taalbegrip en taalproductie die mensen kunnen hebben ten 
gevolge van neurologische schade (Gazzaniga, Ivry & Mangun, 2002). TouchSpeak is 
een nuttig communicatiemiddel voor deze groep mensen, omdat mensen met afasie met 
behulp van TouchSpeak kunnen communiceren met de wereld om hen heen. Ze kunnen 
het apparaat bijvoorbeeld een boodschap uit laten spreken. Zonder een hulpmiddel als 
TouchSpeak kunnen deze mensen maar heel beperkt communiceren. De software 
‘TouchSpeak’ is flexibele software, die aangepast kan worden aan de wensen en 
behoeften van mensen die gebruik maken van deze software. De gebruikersgroep 
waarvoor het ontwikkeld is, is namelijk een erg heterogene groep wat betreft 
bijvoorbeeld taalbegrip en –productie, cognitie en persoonlijkheid (Sandt-Koenderman, 
Wiegers & Philippa Hardy, 2005). Zo zal iemand die taal niet goed begrijpt meer met 
plaatjes moeten werken, dan iemand wiens taalbegrip nog redelijk intact is.  

TouchSpeak bestaat uit twee pakketten: TouchSpeak en TouchSpeak Designer. 
TouchSpeak draait op de pda (personal digital assistent/handcomputer) van de cliënt. De 
cliënt kan berichten selecteren door middel van het aanraken van knoppen op een 
aanraakscherm. TouchSpeak Designer draait op de computer van de therapeut, meestal 
een logopedist, en wordt gebruikt om TouchSpeak op de pda van de cliënt in te richten.  

Samen met de cliënt kiest de therapeut, afhankelijk van de talige en cognitieve 
mogelijkheden en de communicatiewensen van de cliënt, de relevante modulen en 
configuratie. Vervolgens stelt de therapeut, gebruik makend van plaatjes en tekst, een 
vocabulaire samen. De tekst kan uitgesproken worden door synthetische spraak of kan 
ingesproken worden door de therapeut of door iemand uit de omgeving van de cliënt. 
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Wanneer TouchSpeak ingericht is, kan alles ‘gedownload’ worden naar de pda van de 
cliënt. De verschillende modulen zullen in een volgende sectie besproken worden. 

Uit onderzoek is gebleken dat het voor mensen met afasie mogelijk is om met behulp van 
TouchSpeak te communiceren met hun omgeving (Wiegers, Sandt-Koenderman & 
Wielaert, 2002). Het is echter nooit onderzocht of TouchSpeak Designer 
gebruiksvriendelijk is voor logopedisten. Dit is een belangrijke vraag, aangezien cliënten 
afhankelijk zijn van logopedisten. Het is voorstelbaar dat wanneer TouchSpeak Designer 
erg gebruiksonvriendelijk zou blijken voor logopedisten, zij als gevolg mogelijk 
TouchSpeak niet aan hun cliënten aanraden als een geschikt communicatiemiddel. Het 
doel van de huidige studie is dan ook om een eerste stap te zetten in het onderzoek naar 
de gebruiksvriendelijkheid van TouchSpeak Designer.  

Modulen TouchSpeak 

Zoals hierboven genoemd bevat TouchSpeak een aantal modulen. Omdat deze modulen 
de functionaliteit van TouchSpeak bepalen worden ze hier beschreven. Elke module biedt 
de persoon met afasie een alternatieve communicatiemethode. De verschillende 
communicatiemethoden worden gekozen naar gelang de situatie en de vaardigheden van 
de gebruiker. Elke module dient afzonderlijk, met behulp van TouchSpeak Designer, 
geconfigureerd te worden. De specifieke modulen zijn: 

• Vast vocabulaire met digitale spraak en/of synthetische spraak. Het vast 
vocabulaire is een persoonlijke hiërarchisch geordende verzameling berichten 
(gerepresenteerd als knoppen), die iemand op zijn of haar pda opgeslagen heeft. 
Dat het hiërarchisch geordend is, betekent dat de berichten georganiseerd zijn 
naar onderwerp en dat een onderwerp meerdere niveaus met berichten kan 
bevatten (zie Figuur 1 voor een voorbeeld van het vast vocabulaire). Elk bericht 
kan voorzien zijn van spraak, woorden of zinnen, een plaatje of een foto. Wanneer 
de cliënt een knop aanraakt op het aanraakscherm, navigeert hij of zij dieper in het 
vocabulaire of activeert een bericht. De cliënt kan er ook voor kiezen om spraak 
van de spraak-output te verdelen in verschillende fonemen. Op deze manier is het 
mogelijk om alleen de eerste (paar) letter(s) uit te laten spreken. Dit wordt 
‘phonemic cueing’ genoemd. Wanneer de cue niet voldoende is om zich het 
woord te herinneren, kan de cliënt nog een keer op de knop drukken, waarna het 
hele woord uitgesproken wordt. 
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Figuur 1. De simulator, afgebeeld met het vast vocabulaire. In het eerste plaatje zijn alle hoofdkopjes van 
het vast vocabulaire in beeld. Bij het tweede plaatje is er dieper in het vast vocabulaire genavigeerd 
doormiddel van het aanraken van de omcirkelde knop ‘ik’ links bovenin. 

 

• Dynamisch vocabulaire met digitale spraak en/of synthetische spraak. Het 
dynamisch vocabulaire heeft dezelfde hiërarchische organisatie als het vast 
vocabulaire en is bedoeld om tijdelijke informatie op te slaan. Dit vocabulaire kan 
op de pda zelf aangepast worden. Deze optie is dan ook bedoeld om door familie 
van de cliënt of de cliënt zelf gebruikt te worden.  

• Leesregel. De leesregel is een balk onderaan in het scherm, waar cliënten één of 
meer berichten uit het vast of dynamisch vocabulaire in op kunnen slaan. Op deze 
manier kunnen cliënten meer dan één vocabulaire item combineren. Door de 
leesregel worden er meerdere berichten beschikbaar gehouden en kunnen zinnen 
gecreëerd worden. Er zijn twee leesregels, namelijk die van het vast vocabulaire 
en die van het dynamisch vocabulaire.  

• Typmodule. Een cliënt of iemand uit de directe omgeving van de cliënt kan hier 
een woord, zin of tekst typen, met of zonder spraak-output en met of zonder 
letter- of woordvoorspelling. Het toetsenbord op het aanraakscherm wordt 
gebruikt om een bericht te typen. Deze berichten kunnen opgeslagen worden om 
later weer te kunnen gebruiken. Opgeslagen berichten kunnen verwijderd worden.  

• Tekenmodule. Een cliënt of iemand uit de directe omgeving van de cliënt kan 
tekenen of schrijven en kan zijn of haar gemaakte tekening vervolgens opslaan. 
De cliënt tekent op het aanraakscherm met een pennetje. Een tekening kan later 
weer gebruikt worden of kan worden verwijderd. Een cliënt kan een gemaakte 
tekening gebruiken in zijn of haar vocabulaire. 

• Telefoonboek. In het telefoonboek kunnen telefoonnummers opgeslagen worden. 

• SMS en telefoon. Met de sms-optie kan de cliënt, wanneer de pda deze 
mogelijkheid heeft, een getypt of geselecteerd bericht sturen naar iemand die in 
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zijn of haar telefoonboek staat of juist een bericht ontvangen. Met de telefoon-
optie kan de cliënt iemand die in zijn of haar telefoonboek staat opbellen. Ook 
kan hij of zij een gesprek beantwoorden. De cliënt kan met de persoon waar hij of 
zij mee aan het bellen is praten door middel van het selecteren van berichten uit 
zijn of haar vocabulaire of het intypen van een bericht. 

• Camera. Een cliënt kan, wanneer de pda deze mogelijkheid heeft, hiermee zelf 
foto’s maken. Hij of zij kan de gemaakte foto’s opslaan in het dynamisch 
vocabulaire. Vervolgens kan de foto ook gebruikt worden in het vast vocabulaire. 

• Scannen. Een cliënt kan door middel van scannen een bericht selecteren. Er 
beweegt dan een cirkel over de knoppen. Wanneer de cliënt een speciale knop 
aanraakt op het scherm wordt het bericht waaromheen de cirkel zich bevindt 
geselecteerd1. 

Ontwerpuitgangspunten gebruikers-interface 

Een aantal principes en aspecten is voor elke interface van een softwareprogramma of 
internet website belangrijk. Een aantal belangrijke uitgangspunten worden hier onder 
genoemd. Er zijn nog veel meer ontwerpuitgangspunten, maar ik heb mij in dit onderzoek  

op een aantal hoofdpunten proberen te concentreren. 

Gestalt-principes 

Er zijn vier Gestalt-principes die erg belangrijk voor de gebruiksvriendelijkheid van een 
interface zijn, namelijk ‘proximity’, ‘ alignment’, ‘ consistency’ en ‘contrast’, Deze vier 
principes zorgen voor een goede visuele organisatie van de interface en laten gebruikers 
weten welke items gerelateerd zijn aan elkaar. Mensen leiden organisatie namelijk af van 
het uiterlijk en de opstelling van objecten die ze zien. Zo gaan mensen er van uit dat 
items die dicht bij elkaar staan, ook bij elkaar horen. Dit wordt het ‘proximity’ principe 
genoemd. Volgens dit principe dienen items die bij elkaar horen dus gegroepeerd te 
worden, terwijl items die niet bij elkaar horen gescheiden dienen te worden. Hierdoor ziet 
alle informatie er geordend uit en zal het voor de gebruiker minder snel lijken of er te 
veel informatie op hem of haar af komt (Hoare & Sorensen, 2005; McCracken & Wolfe, 
2004). Dit heeft er ook mee te maken dat mensen op één moment gemiddeld 
waarschijnlijk niet meer dan vier (Crowan, 1995) of zeven (Ashcraft, 2002) groepen 
items in het werkgeheugen kunnen houden. 

Het principe ‘alignment’ houdt in dat aan elkaar gerelateerde items en items die van 
hetzelfde belang zijn langs een denkbeeldige lijn afgebeeld moeten zijn. Minder 
belangrijke items moeten ingesprongen zijn. Zo is het juist om alles links uit te lijnen en 
alleen kopjes in het midden uit te lijnen. Rechts uitgelijnde tekst is lastig te lezen en kan 

                                                 
1 De omschrijving van TouchSpeak Designer is overgenomen van de volgende auteurs: Sandt-Koenderman, Wiegers & Philippa 

Hardy (2005), Wiegers, Sandt-Koenderman & Wielaert (2002) en Sandt-Koenderman (2004). 



 11 

alleen als aandachtstrekker voor hele kleine stukjes tekst met korte zinnen gebruikt 
worden. In het midden uitgelijnde tekst is onleesbaar en ziet er erg chaotisch uit. Deze 
soort uitlijning zorgt namelijk voor het minste aantal denkbeeldige lijnen. Het beste is om 
één soort uitlijning aan te houden. Dan ziet de tekst er geordend en consistent uit.  

De consistentie kan verder vergroot worden door ervoor te zorgen dat aan elkaar 
gerelateerde items er hetzelfde uitzien. Dit wordt het ‘consistency’ principe genoemd. De 
lay-out van (verschillende) pagina’s dient uniform te zijn (McCracken & Wolfe, 2004). 
Op deze manier gaan pagina’s niet in tegen de verwachtingen van gebruikers. Gebruikers 
zullen namelijk verwachtingen meenemen van andere pagina’s die ongeveer dezelfde 
functie hebben (Clarkson, Langdon & Lewis, 2007; McCracken & Wolfe, 2004).  

Het vierde Gestalt-principe, ‘contrast’, houdt in dat items die niet aan elkaar gerelateerd 
zijn, er anders uit moeten zien. Contrast trekt de aandacht en zorgt voor een hiërarchie in 
belangrijkheid. Tekst die groot en dikgedrukt is, is belangrijker dan kleinere tekst. Kopjes 
moeten twee keer zo groot zijn als gewone tekst en het is nog beter wanneer ze ook nog 
vetgedrukt zijn (McCracken & Wolfe, 2004). 

Directe manipulatie 

Het is voor elke interface erg nuttig om gebruik te maken van directe manipulatie. 
Hiermee wordt bedoeld dat objecten in de interface direct gemanipuleerd worden, waarbij 
het effect gelijktijdig zichtbaar wordt. Gebruikers krijgen op deze manier feedback, 
waardoor ze precies kunnen zien wat een functie doet (“Interactiestijl en dialoogmodel”, 
z.d.). Een voorbeeld hiervan is het in Microsoft Word ongedaan maken van een 
handeling. Wanneer er op de knop ‘ongedaan maken’ gedrukt wordt, dan wordt de vorige 
handeling direct ongedaan gemaakt.  

Geheugencapaciteit van mensen 

Het is van belang om rekening te houden met de geheugencapaciteit van mensen. Mensen 
kunnen maximaal zeven items in het werkgeheugen houden, met een standaarddeviatie 
van twee (Ashcraft, 2002). Volgens Crowan (1995) kunnen we zelfs maar vier items in 
het werkgeheugen houden. Wanneer we groepjes maken van meerdere items, dan kunnen 
we echter ook weer zeven groepjes items onthouden (Ashcraft, 2002). Om deze redenen 
wordt er bijvoorbeeld meestal een menustructuur gebruikt in plaats van commandotaal. 
Bij commandotaal dienen mensen alle commando’s te onthouden, terwijl we bij een 
menustructuur alleen maar items hoeven te herkennen. Ook is het verstandig om niet 
meer dan vijf opties in bijvoorbeeld een ‘list box’ te zetten, tenzij de items gegroepeerd 
zijn door middel van ‘separators’ (scheidingslijnen). Dan mogen er zestien opties in de 
list box staan (“Interface elementen: controls”, z.d.). De hieronder genoemde memory 

aids zijn ook belangrijk, omdat men hierdoor niet alle sneltoetsen hoeft te onthouden. 
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‘Controls’ en ‘widgets’ 

Alle ‘controls’ en ‘widgets’ dienen te voldoen aan regels. Zo is het normaal een ‘tree 
view’ te gebruiken wanneer er meer dan zestien opties zijn. Een ‘tree view’ mag 
maximaal vier niveaus bevatten en elk niveau mag uit maximaal acht delen bestaan 
(“Interface elementen: controls”, z.d.). Ook de organisatie van een ‘tree view’ is van 
belang. Een ‘tree view’ kan bijvoorbeeld georganiseerd zijn op onderwerp of op taak. 
Voor een organisatie op onderwerp wordt vaak gekozen wanneer mensen weten waar ze 
naar op zoek zijn en voor een organisatie op taak wordt vaak gekozen wanneer er een 
beperkt aantal te volbrengen acties is (McCracken & Wolfe, 2004).  

Icoontjes  

De keuze van de icoontjes is erg belangrijk voor een goede interface. De icoontjes dienen 
begrijpelijk te zijn. Dit heeft ook met de hieronder genoemde perceived affordance te 
maken. Ook dienen voor dezelfde opties, dezelfde icoontjes gebruikt te worden, ook 
wanneer de opties bij verschillende applicaties horen. Dan sluiten de icoontjes namelijk 
aan bij de verwachtingen van de gebruikers (“Designing Icons”, z.d.). Tevens moeten er 
tooltips verschijnen bij icoontjes die kort en ‘to the point’ zijn, omdat er altijd tekst dient 
te staan in menubalken met icoontjes. Plaatjes zijn namelijk vaak erg moeilijk te 
begrijpen voor gebruikers, ook al zijn ze voor de ontwerper duidelijk (McCracken & 
Wolfe, 2004). 

Verwachtingen  

Niet alleen de icoontjes dienen te voldoen aan de verwachtingen van gebruikers. 
Gebruikers nemen namelijk verwachtingen mee over alle aspecten van een programma. 
Verwachtingen hebben ze verkregen door hun ervaring met computers in het algemeen, 
met andere (soortgelijke) programma’s en door de achtergrondkennis van hun werk. 
(Clarkson, Langdon & Lewis, 2007; McCracken & Wolfe, 2004).  

Navigatie 

Gebruikers moeten makkelijk kunnen navigeren tussen de verschillende pagina’s. De lay-
out dient antwoorden te geven op de volgende drie vragen van gebruikers: ‘waar ben ik?’, 
‘hoe ben ik hier gekomen?’ en ‘waar kan ik heen vanaf hier?’. Om te zorgen dat 
gebruikers altijd een antwoord hebben op deze drie vragen is het nuttig om gebruik te 
maken van een ‘navigatiebar’ met alle onderdelen van een programma. Wanneer er één 
hoofd-onderdeel aangeklikt wordt, dan komen de sub-onderdelen tevoorschijn. Nog 
duidelijker is om een pijtje te laten verschijnen voor het onderdeel waarin gewerkt wordt. 
Deze navigatiebar blijft ook staan bij alle volgende schermen, waardoor het altijd 
duidelijk is waar gebruikers zich in het programma bevinden en waar nog naar toe 
genavigeerd kan worden. 
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Tevens is het een idee om breadcrumbs af te beelden aan de bovenkant van het scherm, 
zodat het duidelijk is hoe gebruikers in het scherm waarin ze aan het werk zijn, gekomen 
zijn (McCracken & Wolfe, 2004). Zo kan er bovenaan het ‘elementenbewerkscherm’ van 
het vast vocabulaire bijvoorbeeld staan: bewerk database > vast vocabulaire > 
elementenbewerkscherm. 

Lettertype-keuze 

Het lettertype dient schreefloos te zijn, omdat dat op een computerscherm leesbaarder is 
dan een lettertype met schreef. Tevens dient de tekst niet dikgedrukt, gekleurd of 
schuingedrukt te zijn en moet er niet overbodig gebruik gemaakt worden van hoofdletters 
of onderstreepte tekst. Hierdoor gaat de interface er namelijk chaotisch uit zien. De 
grootte van de tekst moet goed leesbaar zijn, het liefst twaalf of veertien punts, en er moet 
genoeg contrast zijn tussen de letterkleur en de achtergrondkleur (McCracken & Wolfe, 
2004). 

Perceived affordance  

Perceived affordance betekent dat de eigenschappen van een object suggereren wat er 
met een object gedaan kan worden. De functie van een optie dient meteen duidelijk te 
zijn aan het uiterlijk van die functie (Wildemuth & Carter, 2002; McCracken & Wolfe, 
2004). Hierbij speelt van alles mee, zoals de titel, het icoontje en de ‘control’ of ‘widget’ 
zelf (Wildemuth & Carter, 2002). Bijvoorbeeld, de perceived affordance van 
onderstreepte tekst is dat de tekst een hyperlink is; en dat, wanneer erop gedrukt wordt, 
de gebruiker naar de eraan gelinkte informatie navigeert.  

Kleur-keuze  

De keuze van de kleuren is erg belangrijk. Een effectief kleurenschema kan de 
aantrekkelijkheid van een interface vergroten. Er zijn verschillende soorten 
kleurenschema’s waarvan bewezen is dat ze de interface aantrekkelijk maken, namelijk: 
monochromatisch, complementair, analoog en triadisch. Een monochromatisch 
kleurenschema bestaat uit kleuren die hetzelfde of bijna hetzelfde zijn en vergroot 
bijvoorbeeld het gevoel van samenhangendheid van de lay-out. Een complementair 
kleurenschema bestaat uit kleuren die tegenover elkaar liggen in de kleurencirkel. Hierbij 
moet er op gelet worden dat er één dominante kleur is voor de grote vlakken en één kleur 
voor de accenten. Een analoog kleurenschema bestaat uit kleuren die vlak naast elkaar 
liggen in de kleurencirkel en lijkt op de kleurenschema’s die in de natuur voorkomen. 
Een triadisch kleurenschema bestaat uit drie kleuren die precies even ver uit elkaar liggen 
in de kleurencirkel en kan te druk worden, maar ziet er wel erg vrolijk uit (McCracken & 
Wolfe, 2004). Ook dient er rekening gehouden te worden met kleurenblindheid. Acht 
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procent van de mannen is rood-groen kleurenblind. Vrouwen zijn minder vaak 
kleurenblind (“Gebruikersprofielen en consequenties”, z.d.).  

Taak-analyse 

Er moet precies bekeken worden wat gebruikers met het programma willen kunnen doen 
en welke functies ze daar voor nodig hebben. Op deze manier wordt ervoor gezorgd dat 
gebruikers met het programma kunnen wat ze willen kunnen en dat er geen overbodige 
functies zijn die het programma onnodig ingewikkeld maken (“Gebruikersprofielen en 
consequenties”, z.d.; McCracken & Wolfe, 2004). 

‘Ease of use’ of ‘ease of learning’ 

Tenslotte is de afweging tussen het snel, makkelijk en zonder moeite kunnen werken met 
het programma (ease of use) en de leerbaarheid van het programma (ease of learning) 
belangrijk. Het makkelijk en snel kunnen verrichten van handelingen is bij handelingen 
die vaak verricht moeten worden belangrijker dan het gemakkelijk kunnen leren van de te 
verrichten handelingen (“Gebruikersprofielen en consequenties”, z.d.). Sneltoetsen met 
memory aids zijn hierbij erg nuttig. Memory aids zijn geheugensteuntjes. Een voorbeeld 
is het plaatsen van een streepje onder de u van het menu-item ‘uploaden’ om de sneltoets 
te helpen herinneren (McCracken & Wolfe, 2004).  

Van een handeling die niet vaak verricht hoeft te worden, zoals het bewerken van de 
werkbalk van het vast vocabulaire, moet juist meteen te zien zijn hoe de handeling 
verricht dient te worden. Anders zullen gebruikers niet leren hoe ze de handeling moeten 
verrichten (“Gebruikersprofielen en consequenties”, z.d.). Hierbij is de ‘perceived 
affordance’ van een functie weer van belang (Wildemuth & Carter, 2002; McCracken & 
Wolfe, 2004). Wanneer dat niet meteen duidelijk gemaakt kan worden, moet er een goede 
uitleg gegeven worden of er moet een ‘wizard’ zijn die een gebruiker stap voor stap door 
de handelingen heen leidt.  

De afweging tussen het snel, makkelijk en zonder moeite kunnen werken met het 
programma en de leerbaarheid van het programma is ook van belang bij 
verplicht/vrijwillig gebruik van een programma. Wanneer het gebruik van het programma 
verplicht is, dan is ease of use belangrijk (Davis, 1989; “Gebruikersprofielen en 
consequenties”, z.d.). Gebruikers krijgen namelijk een gevoel van ‘power’ en ‘control’ 
wanneer het programma makkelijk en snel te gebruiken is (“Gebruikersprofielen en 
consequenties”, z.d.). Het programma zal dan sneller geaccepteerd worden door de 
gebruikers (Davis, 1989; “Gebruikersprofielen en consequenties”, z.d.). Wanneer het 
gebruik van het programma vrijwillig is, dan is ease of learning belangrijk, omdat dan de 
eerste indruk van het programma het belangrijkst is (“Gebruikersprofielen en 
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consequenties”, z.d.). Op deze manier zal het programma sneller geaccepteerd worden 
(Schrage, 2002; “Gebruikersprofielen en consequenties”, z.d.).  
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Methode 

Gebruikersinterviews 

Proefpersonen  

Aan dit onderzoek hebben negen proefpersonen deelgenomen, allen logopedist(e). De 
kenmerken van deze logopedisten zijn genoemd in Tabel 1. Vijfentwintig logopedisten 
die gebruik maakten van TouchSpeak waren geselecteerd uit een database van inTAAL, 
die onder andere namen en gegevens bevat van logopedisten die ooit (informatie over) 
TouchSpeak besteld hebben voor een cliënt. Bij de selectie is er op gelet dat het 
onderzoekssample zo divers mogelijk zou zijn, om een zo reëel mogelijke afspiegeling te 
krijgen van de doelgroep. Zo waren er logopedisten geselecteerd uit verschillende delen 
van het land en uit verschillende werkvelden. De vijfentwintig logopedisten zijn benaderd 
middels een e-mail waarin het onderzoek uitgelegd werd en waarin hun medewerking 
gevraagd werd. Omdat er erg weinig logopedisten reageerden op de e-mail, is vervolgens 
een aantal logopedisten gebeld, waarna we aan negen proefpersonen kwamen. Dit is voor 
een onderzoek naar gebruiksvriendelijkheid een normaal aantal, omdat dit kwalitatief 
onderzoek is en er vanuit gegaan wordt dat alle belangrijke informatie na een beperkt 
aantal proefpersonen al genoemd is. Volgens Virzi (1992) is tachtig procent van alle 
problemen die gebruikers ondervinden zelfs al na vijf proefpersonen genoemd. Deelname 
van meer proefpersonen zal dus weinig toegevoegde waarde hebben voor de kwaliteit van 
het onderzoek. 

 
Tabel 1. Aantallen, gemiddelden, standaarddeviaties en bereiken van en opmerkingen op verschillende 

variabelen. 

 Opmerking Aantal  Gem. Std.Dev. Bereik 
Man  2    
Vrouw  7    

HBO  5    
WO  4    

Revalidatiecentrum  3    
Afasietrainingscentrum  1    
Logopediepraktijk  2    
ZMLK-school  1    
Afasiecentrum  2    

Leeftijd   35,3 8,2 25,3 - 49,0 
Werkzaam als logopedist 

(jaar) 

  11,8 9,2    0,0  - 28,0 

Tijd werkend met 

TouchSpeak (jaar) 

  4,0 2,0  1,0  -   7,0 

TouchSpeak cursus gehad De mensen die geen 
cursus gehad hebben, 

3    
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hadden een collega die 
veel van TS af wist, of 
een medewerker van 
inTAAL is bij ze langs 
geweest. 

Aantal cliënten gehad   7,6 8,1 1,0   - 27,5 
Aantal pda’s gebruiksklaar 

gemaakt 

  6,9 8,7 0,0   - 27,5 

Tijd die het gemiddeld kost 

om pda gebruiksklaar te 

maken 

Verschilt per cliënt: niets 
over te zeggen. 

    

Aantal pda’s bewerkt   7,2 8,5 0,0   - 27,5 
Tijd die het gemiddeld kost 

om pda te bewerken 

Verschilt per cliënt: niets 
over te zeggen. 

    

 

Taak en materiaal 

De proefpersonen dienden deel te nemen aan een interview (zie Bijlage 2 voor het 
interview). Samen met iemand die bij inTAAL stage liep, ging ik bij de proefpersonen 
thuis of op hun werkplek langs. Ik stelde de vragen, terwijl de ander de antwoorden 
opschreef. Alles werd ook nog opgenomen met een voice recorder, waarvoor 
toestemming gevraagd was aan de proefpersonen. Alvorens met het interview te starten, 
dienden de proefpersonen de instemmingverklaring te lezen en te ondertekenen en het 
instructieformulier te lezen (Bijlage 1). Wanneer alles duidelijk was, werd met het 
interview gestart. 

Eerst werd een aantal persoonsgegevens gevraagd om een beeld te krijgen van de 
demografie van de doelgroep (vraag 1 t/m 5). Om inzicht te krijgen in het 
gebruikspatroon werden vervolgens algemene vragen gesteld over het werken met 
TouchSpeak Designer (vraag 6 t/m 11), zoals hoe lang logopedisten al met TouchSpeak 
Designer werkten en hoe lang ze gemiddeld deden over het klaarmaken van TouchSpeak 
voor een nieuwe gebruiker. Daarna werden er vragen gesteld met betrekking tot training 
en support (vragen 12 en 13). Voor inTAAL is het namelijk belangrijk om zicht te 
hebben op het aantal mensen dat gebruik maakt van hun cursus en van wat voor soort 
alternatieve hulp logopedisten gebruik maken. Ook is het voor inTAAL nuttig om te 
weten of de helpfunctie bruikbaar is voor gebruikers (vragen 14 en 15). Een bruikbare 
helpfunctie is namelijk bevorderlijk voor de leerbaarheid van een softwareprogramma. 
Daarna werd gevraagd in hoeverre logopedisten TouchSpeak voor elke nieuwe cliënt 
opnieuw instelden (vragen 16 en 17). Op deze manier werd bekeken of gebruikers het 
aandurfden om TouchSpeak voor elke cliënt opnieuw in te stellen of dat het programma 
daar te ingewikkeld voor is. Ook werd zo bepaald of elke nieuwe cliënt erg veel werk met 
zich mee brengt. Vragen 18 en 19 gingen over de algemene indruk die logopedisten van 
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TouchSpeak Designer hadden. Vervolgens  werd het doel van TouchSpeak Designer, 
volgens logopedisten, vastgesteld en werd bepaald in hoeverre TouchSpeak Designer 
daaraan voldoet (vragen 20 en 21). Met de vragen 22 en 23 werd onderzocht of 
logopedisten al meteen met TouchSpeak Designer aan de slag konden. Vraag 24 tot en 
met 26 dienden om erachter te komen wat logopedisten goede en slechte punten vinden 
van TouchSpeak Designer. Het was voor het bepalen van de gebruiksvriendelijkheid van 
TouchSpeak Designer tevens noodzakelijk om te onderzoeken welke opties TouchSpeak 
Designer moet bevatten (vraag 27 tot en met 31). Hierbij ging het echt om de opties van 
TouchSpeak Designer, niet om de functies van TouchSpeak zelf. Het ondersteunen van 
de functies van TouchSpeak zelf is immers een vereiste voor TouchSpeak Designer. 
Onderzoek naar het nut van deze functies zou een onderdeel zijn van een onderzoek naar 
de gebruiksvriendelijkheid van TouchSpeak zelf. Met vraag 32 werd gekeken welke 
fouten logopedisten maakten wanneer ze met TouchSpeak Designer werkten en of ze 
problemen ondervonden. Tenslotte werd in vraag 33 gevraagd of de logopedisten nog 
verbeterpunten konden noemen. Wanneer er naar aanleiding van het gesprek nog vragen 
bedacht werden, dan werden die ook gesteld. De vragenlijst was door mij ontwikkeld en 
vervolgens goedgekeurd door de heer emeritus professor doktor A.H. Wertheim. 

Analyse 

Alle tijdens de interviews verkregen informatie is geordend in een aantal categorieën en 
genoteerd in Bijlage 3. Gekozen is om alle opmerkingen die de proefpersonen hadden, te 
noteren, in plaats van alleen de antwoorden op de oorspronkelijke vragen van het 
interview, omdat alle opmerkingen van belang zijn voor inTAAL. Zo zijn de 
opmerkingen van de proefpersonen over TouchSpeak op de pda en alle ‘technische’ 
mankementen ook vermeld. Voor de duidelijkheid en overzichtelijkheid wordt een 
samenvatting van de belangrijkste informatie gepresenteerd in de resultaten-sectie, 
waarbij de structuur van de vragenlijst wordt aangehouden. Ook is hier, waar mogelijk, 
het commentaar van de logopedisten verklaard door de ontwerpuitgangspunten. 

Toetsing van de ontwerpuitgangspunten 

Taak en materiaal 

Aan de hand van de in de inleiding genoemde ontwerpuitgangspunten is door mij 
gekeken in hoeverre TouchSpeak Designer voldoet aan deze uitgangspunten. Per 
ontwerpuitgangspunt heb ik in TouchSpeak Designer gezocht naar afwijkingen van en 
overeenkomsten met het betreffende ontwerpuitgangspunt.  

Analyse 

In Bijlage 4 is vermeld of TouchSpeak Designer voldoet aan de ontwerpuitgangspunten. 
Als categorieën zijn de ontwerpuitgangspunten aangehouden. Ook zijn hier nog andere 
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opvallende bevindingen genoemd. In de resultaten-sectie wordt een overzicht gegeven 
van de belangrijkste bevindingen, waarbij dezelfde categorieën aangehouden zijn. 
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Resultaten 

Gebruikersinterviews 

In de vragenlijst van het interview zit een bepaalde structuur die in de methode-sectie 
toegelicht is. Deze structuur heb ik ook aangehouden bij het beschrijven van de resultaten 
van de gebruikersinterviews. Telkens wordt het commentaar van de logopedisten naar 
aanleiding van een groepje samenhangende vragen besproken. Vooruitlopend op de 
discussie wordt, wanneer mogelijk, per groepje samenhangende antwoorden alvast 
gerefereerd aan de ontwerpuitgangspunten die deze antwoorden kunnen verklaren. Daar 
in de discussie aanbevelingen gedaan worden per uitgangspunt, kunnen op deze wijze 
aanbevelingen en concrete problemen eenvoudig aan elkaar gerelateerd worden.   

De tijdens het interview verkregen informatie over de demografie van de gebruikers en 
van het gebruikspatroon (vraag 1 t/m 11) staat in Tabel 1 in de methode-sectie. Uit deze 
tabel blijkt dat het een diverse gebruikersgroep betreft. Er is geen algemene trend te 
beschrijven. 

Om een beeld te krijgen van de ‘training en support’ die logopedisten gehad hebben 
(vragen 12 en 13), is de categorie ‘soorten hulp waarvan gebruik gemaakt is’ in Bijlage 3 
van belang. Duidelijk is dat niet iedereen gebruik maakt van een cursus. Ook andere 
bronnen van informatie worden geraadpleegd, zoals collega’s of een medewerker van 
inTAAL. TouchSpeak Designer zelf en de handleiding verschaffen soms ook voldoende 
informatie om met TouchSpeak Designer te kunnen werken. Hierbij wordt toch wel vaak 
hulp gevraagd van inTAAL of van collega’s. 

Over de helpfunctie (vragen 14 en 15) zijn de logopedisten niet positief (zie Figuur 2 
voor een afbeelding van de verschillende helpfuncties). Ze hebben niet veel aan de 
helpfunctie, omdat er te veel helpfuncties zijn en omdat ze in deze helpfuncties niet 
kunnen vinden wat ze zoeken. Hierbij zijn de verwachtingen die logopedisten 
meebrengen door hun ervaring met andere applicaties van belang (Clarkson, Langdon & 
Lewis, 2007; McCracken & Wolfe, 2004). Ze verwachten door hun ervaring met andere 
applicaties namelijk één helpfunctie in de menubalk die uiteraard nuttige informatie dient 
te verschaffen. 
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Figuur 2. De verschillende helpfuncties (omcirkeld). 

 
De meeste logopedisten nemen vaak instellingen of delen van het vocabulaire van andere 
gebruikers over (vragen 16 en 17). De meeste doen dit omdat veel cliënten voor een deel 
dezelfde instellingen of vocabulaire-items nodig hebben, niet omdat ze het niet aandurven 
om voor elke cliënt alles opnieuw in te stellen. Er gaan wel vaak dingen mis tijdens het 
overnemen van vocabulaire. Het overnemen van vocabulaire kan nu zelfs niet meer. Een 
paar logopedisten willen alles voor elke nieuwe cliënt opnieuw instellen, omdat ze 
TouchSpeak voor elke cliënt willen personaliseren. Zoals te zien in Tabel 1 is het per 
cliënt verschillend hoeveel tijd het kost om TouchSpeak gebruiksklaar te maken. 

Logopedisten gaven aan redelijk goed tot goed met TouchSpeak Designer te kunnen 
werken (vragen 18 en 19). Ze zijn van mening dat TouchSpeak Designer een 
gebruiksvriendelijk, duidelijk en overzichtelijk programma is dat logisch is in opzet en 
waar makkelijk en efficiënt mee gewerkt kan worden wanneer het programma eenmaal 
geleerd is (vooral het vast vocabulaire). Dit kan wellicht komen doordat er gebruik 
gemaakt wordt van ‘directe manipulatie’ waardoor duidelijk wordt wat functies doen (zie 
Figuur 1 voor een afbeelding van de simulator) en van het Gestalt-principe ‘contrast’ dat 
helpt het programma overzichtelijk te maken door onder andere het gebruik van 
duidelijke kopjes (zie Figuur 3 voor voorbeelden van kopjes). Tevens is de ‘taak-analyse’ 
hier van belang. Logopedisten kunnen efficiënt met het programma werken doordat het 
niet onnodig ingewikkeld gemaakt wordt door overbodige functies (overigens wel door 
overbodige opties) (“Gebruikersprofielen en consequenties”, z.d.; McCracken & Wolfe, 
2004). Er zijn wel erg veel technische mankementen. 
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Figuur 3. Het bewerk database scherm met bovenkant. Omcirkeld is een knop die eigenlijk een list box is. 

 
Wat volgens logopedisten het doel van TouchSpeak Designer is, kon niet worden 
vastgesteld. Logopedisten vonden vragen 20 en 21 erg lastig te begrijpen. Ze noemden, 
ook na doorvragen en aandringen, als antwoord op deze vragen alleen negatieve punten 
van TouchSpeak Designer in plaats van verwachtingen over het programma. 

Het merendeel van de logopedisten kon niet al meteen aan de slag met TouchSpeak 
Designer (vragen 22 en 23). Ze vonden TouchSpeak Designer in het begin niet intuïtief, 
waardoor het lastig is om te leren. Alles moest eerst bekeken worden en er moest veel 
gezocht worden naar functies en opties. Hierbij zijn de ontwerpuitgangspunten ‘perceived 
affordance’ (Wildemuth & Carter, 2002; McCracken & Wolfe) en de ‘Gestalt-principes’ 
van belang (McCracken & Wolfe, 2004). Door toepassing van deze uitgangspunten zal 
TouchSpeak Designer namelijk duidelijker en overzichtelijker worden. Het programma 
zal tevens duidelijker en overzichtelijker worden wanneer de ontwerpuitgangspunten 
‘rekening houden met de verwachtingen van gebruikers’ (Clarkson, Langdon & Lewis, 
2007; McCracken & Wolfe, 2004) en ‘navigatie’ in acht genomen worden (McCracken & 
Wolfe, 2004).  

Met vraag 24 tot en met 26 werd bepaald wat logopedisten goede en slechte punten 
vinden van TouchSpeak Designer. Uit de categorie ‘positieve aspecten van TouchSpeak 
Designer’ wordt duidelijk dat logopedisten, zoals hierboven genoemd, redelijk goed tot 
goed kunnen werken met TouchSpeak Designer. De meeste functies zijn nuttig en 
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duidelijk. Het werken met een hiërarchie vinden ze nuttig, omdat er op deze manier 
namelijk veel items in het vocabulaire passen zonder dat het vocabulaire meteen 
onoverzichtelijk wordt. De simulator met hardware helpt de inrichting van TouchSpeak 
nog overzichtelijker en realistischer te maken. Dit heeft met directe manipulatie te maken 
(“Interactiestijl en dialoogmodel”, z.d.). Ook vinden ze het werken met een cd-rom en 
een database op de computer handig. 
Er is, zoals te zien in Bijlage 3, echter ook een aantal onduidelijke en negatieve punten 
genoemd van TouchSpeak Designer. Zo vonden logopedisten TouchSpeak Designer in 
het begin niet intuïtief. Het programma is lastig om te leren, doordat er te veel (en 
hierdoor chaotische) en onduidelijke informatie (wat opties inhouden en hoe ze precies 
werken) aangeboden wordt. Het programma is, zoals genoemd, niet intuïtief. Opnieuw 
zijn de hierboven genoemde uitgangspunten van belang (zie Figuur 4 voor een voorbeeld 
van een te druk scherm). Tevens zijn, omdat de foutmeldingen die gegeven worden niet 
duidelijk zijn, de problemen die zich voordoen niet zelfstandig op te lossen. Tenslotte is 
er nog een aantal opmerkingen die niet bij de hierboven genoemde algemene 
opmerkingen passen. Het gaat te ver om die ook hier te noemen. Alles is na te lezen in 
Bijlage 3. 

 

 
Figuur 4. De algemene instellingen. Let op de kleur en positie van de omcirkelde knoppen ‘Ok’ en 
‘annuleren’. 
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Over het algemeen waren de logopedisten van mening dat TouchSpeak Designer de 
goede functies bevat (vraag 27 tot en met 31). Logopedisten vinden alle functies nuttig, 
omdat de ene cliënt andere functies nodig heeft dan de andere cliënt. Het programma 
wordt dus niet onnodig ingewikkeld gemaakt door overbodige functies (McCracken & 
Wolfe, 2004). De vragen gingen echter niet over de functies, maar over de opties. Zoals 
te zien in Bijlage 3 zijn er naast een paar functies, ook opties die niet iedereen nuttig 
vindt. Het merendeel weet echter niet of er opties zijn die niet nuttig zijn, omdat ze die 
eenvoudigweg niet gebruiken en daardoor niet weten dat ze bestaan. De meeste 
logopedisten missen ook geen opties of functies. Het programma zou te ingewikkeld 
worden wanneer er meer opties of functies bij zouden komen. Een nuttige extra functie 
die wel genoemd wordt is e-mail. 

Met vraag 32 werd bepaald welke problemen logopedisten ondervonden tijdens het 
werken met TouchSpeak Designer. Er werden vooral technische problemen genoemd, 
zoals te zien onder het kopje ‘technische mankementen’ in Bijlage 3. Tevens ging er in 
het begin veel mis, doordat functies niet meteen begrepen werden. Zo zetten ze vaak de 
items in het dynamisch vocabulaire in plaats van in het vast vocabulaire, voerden ze bij 
het toevoegen van een item in het vast vocabulaire twee keer een bericht in, in plaats van 
een titel en een bericht en gingen niet alle aspecten van de synthetische spraakuitvoer in 
één keer goed. Dit heeft waarschijnlijk met perceived affordance te maken (Wildemuth & 
Carter, 2002; McCracken & Wolfe, 2004). Wanneer het meteen duidelijk is wat functies 
doen, dan zullen er veel minder fouten gemaakt worden. 

Logopedisten noemden een aantal punten voor verbetering (vraag 33). TouchSpeak 
Designer is niet intuïtief, waardoor eerst alles bekeken moet worden en veel gezocht moet 
worden naar functies en opties. Dit komt waarschijnlijk doordat volgens hen van veel 
opties niet meteen duidelijk is wat ze inhouden en hoe ze precies werken. Dit heeft weer 
met perceived affordance te maken (Wildemuth & Carter, 2002; McCracken & Wolfe, 
2004). De omschrijvingen en werking van de opties zou dan ook volgens de logopedisten 
duidelijker moeten zijn. Ook een ‘wizard’ zou volgens de logopedisten helpen het 
programma beter leerbaar te maken.  
Het programma is tevens erg onoverzichtelijk doordat logopedisten per scherm erg veel 
en ongeordende informatie te zien krijgen. Sommige informatie is overbodig, zoals 
sommige opties in de menubalk, omdat ze die nooit gebruiken en veel helpfuncties, 
omdat die ook al op andere plekken staan. Deze informatie kan verwijderd worden. 
Andere informatie dient geordend te worden. Hierbij dienen de vier Gestalt-principes 
(proximity, alignement, consistency en contrast) in acht genomen te worden (McCracken 
& Wolfe, 2004). Wanneer er te veel onoverzichtelijk informatie overblijft, zoals in de 
algemene instellingen, dan zou er volgens de logopedisten een zoekfunctie moeten 
komen. Het programma zal tevens duidelijker en overzichtelijker worden wanneer de 
ontwerpuitgangspunten ‘rekening houden met de verwachtingen van gebruikers’ 
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(Clarkson, Langdon & Lewis, 2007; McCracken & Wolfe, 2007) en ‘navigatie’ in acht 
genomen worden (McCracken & Wolfe, 2004). 
Een laatste suggestie die de logopedisten noemden was dat er een ‘template’ moet komen 
voor het vast vocabulaire en voor alle instellingen. Het is voor hen namelijk erg lastig om 
bijvoorbeeld een goed vocabulaire op te bouwen. Ook is het veel werk om voor elke 
cliënt bijvoorbeeld de werkbalken op de pda in te moeten stellen, terwijl veel cliënten 
dezelfde opties nodig hebben.  

In Bijlage 3 staat alle door het interview verkregen commentaar van de logopedisten 
vermeld in zeven categorieën, namelijk ‘soorten hulp waarvan gebruik gemaakt is’, 
‘nuttige functies van TouchSpeak Designer’, ‘niet nuttige functies’, functies die nog 
missen’, ‘positieve aspecten van TouchSpeak Designer’, ‘onduidelijke of negatieve 
aspecten van TouchSpeak Designer’ en ‘technische mankementen’. Voor deze indeling is 
gekozen, omdat zo het duidelijkst wordt welke aspecten logopedisten goed of minder 
goed vinden van TouchSpeak Designer. 

Toetsing van de ontwerpuitgangspunten 

Naast het doen van gebruikersinterviews, is getoetst of de interface van TouchSpeak 
Designer voldoet aan een aantal ontwerpuitgangspunten waaraan alle interfaces moeten 
voldoen. In Bijlage 4 staan de punten genoemd die wel of niet aan deze 
ontwerpuitgangspunten voldoen. Tevens staan in deze bijlage nog andere opvallende 
zaken vermeld, die niet passen bij de ontwerpuitgangspunten. Hieronder zijn de 
resultaten samengevat.  

Gestalt-principe ‘proximity’ 

Het Gestalt-principe ‘proximity’ is nergens in TouchSpeak Designer toegepast. Items die 
bij elkaar horen, dienen gegroepeerd te worden en tussen items die niet bij elkaar horen 
moet lege ruimte zitten of iets anders dat de groepen items scheidt (Hoare & Sorensen 
2005; McCracken & Wolfe, 2004). In TouchSpeak Designer komen, behalve in de 
menubalk, geen gegroepeerde items voor. Alle items staan direct onder elkaar zonder 
ruimte of ‘separators’ tussen verschillende soorten opties (zie Figuur 4 voor een scherm 
waarin items niet gegroepeerd zijn). De knoppen ‘Ok’ en ‘annuleren’ staan bijvoorbeeld 
ver van de andere opties geplaatst, waardoor het lijkt alsof ze niet bij de rest van het 
scherm horen en niet opvallen (zie Figuur 4 voor een afbeelding van deze knoppen).  

Gestalt-principe ‘alignment’ 

Het Gestalt-principe ‘alignment’ is nergens in TouchSpeak Designer op de juiste manier 
toegepast. Het beste is om één soort uitlijning aan te houden (McCracken & Wolfe, 
2004). In TouchSpeak Designer zijn sommige opties en teksten in het midden uitgelijnd, 
andere opties en teksten zijn rechts uitgelijnd en weer andere opties en teksten zijn links 
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uitgelijnd. In elk scherm staan weer nieuwe hyperlinks kriskras door het scherm heen. Zie 
Figuur 4 voor een voorbeeld van de uitlijning van TouchSpeak Designer. 

Gestalt-principe ‘consistency’ 

Het Gestalt-principe ‘consistency’ is vaak niet op de juiste manier toegepast. De lay-out 
van (verschillende) pagina’s dient uniform te zijn (McCracken & Wolfe, 2004).  
In TouchSpeak Designer hebben functies die hetzelfde betekenen echter soms een andere 
naam. Ook lijken de verschillende schermen niet altijd op elkaar. Zie de Figuren 5 en 6 
voor een voorbeeld van inconsistentie. In het vast vocabulaire dient er op ‘volgende’ 
gedrukt te worden om een bericht toe te voegen, terwijl in het dynamisch vocabulaire het 
toevoegen van een bericht in de simulator dient te gebeuren. 

 

 
Figuur 5. Het elementenbewerkscherm van het vast vocabulaire. De omcirkelde hyperlinks zouden wellicht 
uitgewerkt kunnen worden als pop-up vensters. 
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Figuur 6. Het elementenbewerkscherm van het dynamisch vocabulaire. Omcirkeld is een hyperlink die, 
wanneer er op geklikt wordt, leidt tot het verschijnen van een pop-up scherm. 

Gestalt-principe ‘contrast’ 

Het Gestalt-principe ‘contrast’ is toegepast in TouchSpeak Designer (McCracken & 
Wolfe, 2004). De kopjes zijn bijvoorbeeld duidelijk anders dan de opties er onder en 
titels zijn afgebeeld in een groter lettertype. 

Directe manipulatie 

Er wordt goed gebruik gemaakt van directe manipulatie door middel van de simulator. 
Gebruikers kunnen op deze manier precies zien wat een functie doet (“Interactiestijl en 
dialoogmodel”, z.d.). Alles is nog realistischer doordat de hardware ook is afgebeeld in 
de simulator. 

Geheugencapaciteit van mensen 

In de menubalk wordt goed gebruik gemaakt van ‘separators’ (“Interface elementen: 
controls”, z.d.). Af en toe staan er wel te veel opties zonder ‘separators’ in één menu, 
zoals onder de optie ‘Upload’. 

‘Controls’ en ‘widgets’ 

Controls, en met name hyperlinks, worden vaak verkeerd gebruikt in TouchSpeak 
Designer. Van een hyperlink verwacht je dat hij naar een andere pagina navigeert. In 
TouchSpeak Designer resulteert het drukken op een hyperlink echter soms in een actie, 
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en dan kan beter een knop gebruikt worden. Ook zijn de knoppen ‘meer opties’ in het 
‘bewerk database’ scherm eigenlijk list boxen. Dit heeft ook met perceived affordance te 
maken (Wildemuth & Carter, 2002; McCracken & Wolfe, 2004). 
De tree view van de algemene instellingen is georganiseerd op onderwerp, wat een 
logische keuze is, aangezien mensen weten waar ze naar op zoek zijn (McCracken & 
Wolfe, 2004). Ook is het normaal om veel opties in een tree view te hebben (“Interface 
elementen: controls”, z.d.). De tree view zelf klopt echter niet. Wanneer een optie 
volledig ingeklapt is, zijn er namelijk nog steeds subopties zichtbaar die bij die optie 
horen. Ook wordt het maximale aantal niveaus in een tree view overschreden (“Interface 
elementen: controls”, z.d.).  
Tevens is de menubalk uitgegrijsd (engels: grayed-out). Dit suggereert dat de gebruiker 
daar niks mee kan doen, terwijl dit wel het geval is. Opties in de menubalk waar op dat 
moment geen gebruik van kan worden gemaakt, dienen juist wel uitgegrijsd te zijn. 

Icoontjes 

De icoontjes zijn niet allemaal duidelijk, wat wel zo hoort te zijn (McCracken & Wolfe, 
2004). Ook verschijnen er niet altijd tooltips bij de icoontjes. Tevens is de tekst in de 
tooltips te lang wanneer deze wel verschijnt, terwijl tooltips kort en ‘to the point’ moeten 
zijn (McCracken & Wolfe, 2004). Zo is de term ‘verwijderen’ een betere keuze dan 
‘verwijdert het geselecteerde element’. Zie Figuur 7 voor voorbeelden van Icoontjes met 
tooltips. 
De opties in de menubalk hebben geen icoontjes, terwijl icoontjes misschien zouden 
helpen om de opties duidelijker te maken (McCracken & Wolfe, 2004). Dit heeft weer 
met perceived affordance te maken (Wildemuth & Carter, 2002; McCracken & Wolfe, 
2004). De opties die in de werkbalk een icoontje hebben, zouden in elk geval ook in de 
menubalk een icoontje moeten hebben (“Designing Icons”, z.d.). 
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Figuur 7. Icoontjes met tooltips (rood omcirkeld) en de ‘tree view’ (oranje omcirkeld). 

Verwachtingen 

Er dient altijd rekening gehouden te worden met de verwachtingen die gebruikers 
meenemen over een interface van een softwareprogramma (Clarkson, Langdon & Lewis, 
2007; McCracken & Wolfe, 2004). Daar wordt in TouchSpeak Designer niet altijd 
rekening mee gehouden. Zo is er geen functie ‘opslaan’, die andere programma’s wel 
hebben. Ook verwachten gebruikers door hun ervaring met andere applicaties één 
helpfunctie in de menubalk in plaats van meerdere op verschillende plekken. Tevens 
verwachten gebruikers dat de werkbalk bewerkt kan worden naar eigen wens. Ook 
voldoet de keuze van de icoontjes in de werkbalken niet altijd aan de verwachtingen van 
gebruikers. Tenslotte verwachten gebruikers door hun ervaring met andere applicaties dat 
opties worden ingesteld in een pop-up scherm. In TouchSpeak Designer gebeurt dit 
echter altijd in een aparte pagina in het hoofd-scherm. Verder heeft zo’n pagina wel weer 
de knoppen ‘Ok’ en ‘annuleren’, zoals van een pop-up scherm verwacht kan worden.  

Navigatie 

Er dient altijd antwoord gegeven te worden op de in de inleiding genoemde drie vragen 
van gebruikers (McCracken & Wolfe, 2004). Wanneer bijvoorbeeld het vast vocabulaire 
bewerkt wordt, dan staat er niet zo iets als ‘bewerken vast vocabulaire’ bovenaan het 
scherm en is het niet duidelijk hoe je als gebruiker in dat scherm terechtgekomen bent. 
Ook kun je niet gemakkelijk terug naar waar je vandaan komt. Het is ook niet duidelijk 
dat je überhaupt in een heel apart scherm terechtgekomen bent, waar je niet uit kunt 
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komen met een terugknop. Het ziet er namelijk niet uit als een apart scherm, omdat het 
geen pop-up venster is. 

Lettertype-keuze 

Het lettertype is goed gekozen. Het voldoet aan de eisen die McCracken en Wolfe (2004) 
stellen aan het lettertype van een interface. Er is namelijk gebruik gemaakt van een 
schreefloos lettertype. De tekst is niet dikgedrukt, gekleurd of schuin. De lettergrootte is 
goed leesbaar en er is genoeg contrast tussen de letterkleur en de achtergrondkleur. 
Tevens wordt er geen overbodig gebruik gemaakt van hoofdletters of onderstreepte tekst. 

Perceived affordance  

De functie van een optie dient meteen duidelijk te zijn aan de omschrijving en het 
uiterlijk van die functie. Dit wordt ‘perceived affordance’ genoemd (Wildemuth & 
Carter, 2002; McCracken & Wolfe, 2004). In TouchSpeak Designer is de functie van een 
optie vaak niet meteen duidelijk. Zo zijn de functies ‘bewerk database’ en ‘bewerk 
configuratie’ in de werkbalk niet duidelijk, zijn de functies ‘bewerkt het geselecteerde 
element’ en ‘wijzigt de lay-out van de huidige pagina’ bij de functie ‘bewerk het vast 
vocabulaire’ niet duidelijk en zijn de termen uploaden en downloaden niet duidelijk.  
De sliders om de kleuren van het vast vocabulaire te veranderen zijn juist voorbeelden 
van perceived affordance. Het is duidelijk dat de slider verschoven kan worden en dat er 
dan meer of minder van een kleur bijkomt. 

Kleur-keuze  

Het kleurschema, namelijk complementair, is goed gekozen. Eén kleur, geel, is dominant 
en wordt voor het grote oppervlak gebruikt. Van de kleur blauw wordt gebruik gemaakt 
om aandacht te trekken, bijvoorbeeld naar de kopjes. De tekstkleur en de 
achtergrondkleur verschillen ook voldoende van elkaar, zodat de tekst leesbaar is 
(McCracken & Wolfe, 2004). 
De knoppen in het elementenbewerkscherm (Ok-knop, annuleren-knop, enz.) vallen 
echter niet op, omdat ze dezelfde kleur hebben als de achtergrond. Om bij het 
kleurenschema te passen zouden ze blauw moeten zijn (McCracken & Wolfe, 2004). Zie 
Figuur 4 voor een afbeelding van deze knoppen. 

‘Ease of use’ of ‘ease of learning’  

Er zijn geen sneltoetsen met memory aids. Logopedisten zullen sneller met het 
programma kunnen werken wanneer er sneltoetsen zijn voor acties die vaak voorkomen, 
bijvoorbeeld het toevoegen van items in het vast vocabulaire. Ease of use is dan 
belangrijk. Tevens is ease of use belangrijk, omdat logopedisten het programma eigenlijk 
verplicht moeten gebruiken. TouchSpeak is voor sommige cliënten namelijk het enige 
juiste hulpmiddel (“Gebruikersprofielen en consequenties”, z.d.). 
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Taak-analyse 

Er moet precies bekeken worden wat gebruikers met het programma willen kunnen doen 
en welke functies ze daarvoor nodig hebben (“Gebruikersprofielen en consequenties”, 
z.d.; McCracken & Wolfe, 2004). Voor TouchSpeak Designer is daar waarschijnlijk niet 
voldoende naar gekeken. Er zijn bijvoorbeeld te veel opties bij de algemene instellingen. 
Logopedisten konden echter niet aangeven welke opties zij niet gebruikten.  
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Discussie 

Onderzoeksvragen en aanbevelingen 

Het doel van dit onderzoek was het zetten van een eerste stap van een uitgebreid 
onderzoek naar de gebruiksvriendelijkheid van TouchSpeak Designer voor logopedisten. 
In dit onderzoek werden, door middel van twee onderzoeken, twee vragen beantwoordt.  

Tijdens het eerste onderzoek werd, door middel van gebruikersinterviews met 
logopedisten die al gebruik maakten van TouchSpeak Designer, onderzocht of 
logopedisten TouchSpeak Designer gebruiksvriendelijk vinden. De logopedisten 
noemden een aantal onduidelijkheden en verbeterpunten. Zij waren over het algemeen 
positief over TouchSpeak Designer, maar vonden het programma nog niet geheel 
gebruiksvriendelijk.  

Tijdens het tweede onderzoek werd onderzocht of TouchSpeak Designer voldoet aan de 
ontwerpuitgangspunten waaraan elke interface van een softwareprogramma of internet 
website dient te voldoen. Het is gebleken dat TouchSpeak Designer aan veel 
ontwerpuitgangspunten niet voldoet. Zoals genoemd in de resultaten-sectie, kan deze 
bevinding de door de logopedisten ondervonden problemen gedeeltelijk verklaren.  

Hoewel er wel degelijk een aantal positieve punten van TouchSpeak Designer zijn 
genoemd, is uit de twee onderzoeken tevens een aantal verbeterpunten af te leiden. 
Omdat ze een uitgangspunt kunnen zijn voor vervolgonderzoek, zal ik in de discussie 
uitsluitend ingaan op de verbeterpunten. Per punt wordt er een algemeen principe 
genoemd met voorbeelden van verbeteringen. In Bijlage 3 staan nog meer zaken die 
logopedisten anders zouden willen. Deze noem ik hier echter niet, omdat dat kleinere 
verbeterpunten zijn. Hieronder staan algemene punten die steeds terugkwamen. 

1. Uit de resultaten van de gebruikersinterviews blijkt dat de logopedisten 
TouchSpeak Designer niet intuïtief, duidelijk, ordelijk en overzichtelijk vonden. 
Er moest veel gezocht worden naar functies en opties en er werden fouten 
gemaakt doordat functies niet begrepen werden. Het programma is om deze 
redenen lastig te leren. TouchSpeak Designer zal duidelijker, overzichtelijker en, 
daardoor, intuïtiever worden door in het programma meer rekening te houden met 
het Gestalt-principe ‘proximity’ (Hoare & Sorensen, 2005; McCracken & Wolfe, 
2004). Items die bij elkaar horen dienen gegroepeerd te worden en tussen items 
die niet bij elkaar horen moet lege ruimte zitten of iets anders dat de groepen 
items scheidt. De knoppen ‘Ok’ en ‘annuleren’ dienen bijvoorbeeld dichter bij de 
andere opties geplaatst te worden, waardoor ze bij de rest van het scherm gaan 
horen. 

2. Om TouchSpeak Designer duidelijker en overzichtelijker te maken zou tevens 
meer rekening gehouden kunnen worden met het Gestalt-principe ‘alignment’. 
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Het beste is om één soort uitlijning, in de meeste gevallen links, aan te houden 
(McCracken & Wolfe, 2004). Alle opties en teksten dienen dan ook links 
uitgelijnd te worden in TouchSpeak Designer. Alleen titels, zoals de titel van een 
scherm, en kopjes mogen in het midden uitgelijnd worden. 

3. Het toepassen van het Gestalt-principe ‘consistency’ zou ook helpen om het 
programma duidelijker en intuïtiever te maken. De lay-out van (verschillende) 
pagina’s dient uniform te zijn (McCracken & Wolfe, 2004). Functies die hetzelfde 
betekenen, zoals het vast en het plaatjes vocabulaire, moeten dezelfde naam 
hebben en verschillende schermen die ongeveer dezelfde soort functie hebben, 
bijvoorbeeld een item toevoegen in het vast en in het dynamisch vocabulaire, 
moeten erg op elkaar lijken en op dezelfde manier werken. De vier Gestalt-
principes (proximity, alignment, consistency en contrast) en de 
ontwerpuitgangspunten ‘rekening houden met de verwachtingen van gebruikers’ 
(Clarkson, Langdon & Lewis, 2007; McCracken & Wolfe, 2004) en ‘navigatie’ 
zorgen ook voor een duidelijkere en overzichtelijkere visuele organisatie 
(McCracken & Wolfe, 2004). 

4. Wanneer er meer rekening gehouden wordt met de geheugencapaciteit van 
mensen, zal dat de overzichtelijkheid van TouchSpeak Designer ook weer 
bevorderen. Mensen kunnen namelijk maar zeven (Ashcraft, 2002) of zelfs maar 
vier (Crowan, 1995) (groepen) items in hun werkgeheugen houden. ‘Proximity’ 
heeft hier ook mee te maken (Hoare & Sorensen, 2005; McCracken & Wolfe, 
2004). Zo dienen items meer gegroepeerd te worden, bijvoorbeeld de items onder 
de verschillende opties in de algemene instellingen. In de menubalk wordt wel 
redelijk gebruik gemaakt van ‘separators’ (“Interface elementen: controls”, z.d.). 
Slechts af en toe staan er te veel opties zonder ‘separators’ in één menu, zoals 
onder de optie ‘Upload’.  

5. Het programma zal logischer en begrijpelijker worden, wanneer ‘controls’ en 
‘widgets’ aan bepaalde regels voldoen. Voor acties dienen bijvoorbeeld knoppen 
gebruikt te worden, bijvoorbeeld voor het openen van een pop-up scherm (Figuur 
6) of het uitspreken van een tekst (Figuur 8). In TouchSpeak Designer worden 
voor acties vaak hyperlinks gebruikt. Hyperlinks moeten gebruikt worden voor 
het navigeren naar een aparte pagina in het hoofd-scherm. Dit heeft ook te maken 
met perceived affordance (Wildemuth & Carter, 2002; McCracken & Wolfe, 
2004). 
Ook het uiterlijk van de ‘controls’ en ‘widgets’ moet kloppen. Zo mag een tree 
view maximaal vier niveaus hebben en mogen er geen subopties zichtbaar zijn 
wanneer hij is ingeklapt (“Interface elementen: controls”, z.d.). De menubalk mag 
niet uitgegrijsd zijn wanneer hij gebruikt kan worden en opties in de menubalk 
waar op dat moment geen gebruik van kan worden gemaakt, dienen juist wel 
uitgegrijsd te zijn. 
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Figuur 8. De ‘test-hyperlink’ (omcirkeld) 

 
6. Door het begrijpelijker maken van de icoontjes, zullen opties sneller begrepen 

worden (McCracken & Wolfe, 2004). Ook dit heeft weer te maken met perceived 
affordance (Wildemuth & Carter, 2002; McCracken & Wolfe, 2004). Ook moeten 
er altijd tooltips bij de icoontjes verschijnen, waarvan de tekst kort en ‘to the 
point’ is (McCracken & Wolfe, 2004). Zo is de term ‘verwijderen’ een betere 
keuze dan ‘verwijdert het geselecteerde element’. Icoontjes voor de menubalk-
opties zullen misschien helpen om de opties duidelijker te maken (McCracken & 
Wolfe, 2004). De opties die in de werkbalk een icoontje hebben, zouden in elk 
geval ook in de menubalk een icoontje moeten hebben (“Designing Icons”, z.d.). 

7. Uit de resultaten van de gebruikersonderzoeken blijkt dat, zoals hierboven reeds 
genoemd, TouchSpeak Designer door verschillende oorzaken moeilijk leerbaar is. 
Ook vinden logopedisten dat er te veel helpfuncties zijn. Door hun ervaring met 
andere applicaties verwachten ze bijvoorbeeld één helpfunctie in de menubalk die 
uiteraard nuttige informatie dient te verschaffen. Hieruit blijkt dat het belangrijk is 
om rekening te houden met de verwachtingen van gebruikers over een interface 
van een softwareprogramma. Door hier rekening mee te houden zal het 
programma makkelijker leerbaar worden (Clarkson, Langdon & Lewis, 2007; 
McCracken & Wolfe, 2004).  
Ook zou het bijvoorbeeld goed zijn om een functie ‘opslaan’ te hebben, omdat 
gebruikers die verwachten. Tevens verwachten gebruikers dat de werkbalk 
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bewerkt kan worden naar eigen wens en dient de keuze van de icoontjes in de 
werkbalken te voldoen aan de verwachtingen van gebruikers. Tenslotte 
verwachten gebruikers dat opties worden ingesteld in een pop-up scherm in plaats 
van in een aparte pagina in het hoofd-scherm met de knoppen ‘Ok’ en ‘annuleren’ 
(die gebruikers wel van een pop-up scherm zouden verwachten).  

8. Voor de duidelijkheid, overzichtelijkheid en intuïtiefheid van TouchSpeak 
Designer helpt het wanneer gebruikers makkelijk door het programma kunnen 
navigeren. Er dient altijd antwoord gegeven te worden op de drie vragen van 
gebruikers ‘waar ben ik?’, ‘hoe ben ik hier gekomen?’ en ‘waar kan ik heen vanaf 
hier?’ (McCracken & Wolfe, 2004). Wanneer bijvoorbeeld het vast vocabulaire 
bewerkt wordt, dan moet er een duidelijke titel boven aan het scherm staan die 
weergeeft wat de functie van het scherm is en het moet duidelijk zijn hoe je als 
gebruiker in dat scherm terechtgekomen bent. Ook moet een gebruiker 
gemakkelijk terug kunnen gaan naar waar hij of zij vandaan komt. Tenslotte is het 
erg nuttig om aan de linker zijkant van de schermen een navigatiebar te plaatsen 
met alle onderdelen van TouchSpeak Designer en zouden er boven aan het scherm 
‘breadcrumbs’ geplaatst kunnen worden (McCracken & Wolfe, 2004).  

9. Omdat, zoals eerder genoemd, uit de resultaten van de gebruikersinterviews blijkt 
dat logopedisten TouchSpeak Designer door verschillende oorzaken moeilijk 
leerbaar vinden, zou het uitgangspunt ‘perceived affordance’ meer in acht 
genomen kunnen worden. Er worden door de logopedisten namelijk veel fouten 
gemaakt doordat ze opties vaak niet meteen begrijpen. De functie van een optie 
dient echter meteen duidelijk te zijn aan de hand van de omschrijving en het 
uiterlijk van die functie (Wildemuth & Carter, 2002; McCracken & Wolfe, 2004). 
In TouchSpeak Designer moet de functie van opties vaak duidelijker worden door 
middel van het begrijpelijker maken van de omschrijving en de werking van een 
optie. Logopedisten gaven namelijk aan veel opties niet te begrijpen. De opties 
‘bewerk database’ en ‘bewerk configuratie’ in de werkbalk, het down-/uploaden 
en het invullen van een titel of een bericht bij het toevoegen van een item zijn 
bijvoorbeeld niet duidelijk. Ook moeten ‘controls’ en ‘widgets’ op een juiste 
manier toegepast worden. Wanneer het meteen duidelijk is wat opties doen, dan 
zullen er veel minder fouten gemaakt worden, vooral in het begin.  

10. Ondanks dat het kleurschema goed gekozen is, zijn sommige aspecten van de 
kleur-keuze niet correct. De knoppen in het elementenbewerkscherm (Ok-knop, 
annuleren-knop, enz.) vallen bijvoorbeeld niet op, omdat ze dezelfde kleur hebben 
als de achtergrond. Om meer op te vallen en toch bij het kleurenschema te passen 
zouden ze blauw moeten zijn (McCracken & Wolfe, 2004). Het programma zal 
hierdoor duidelijker worden. 

11. Om logopedisten sneller met TouchSpeak Designer te kunnen laten werken, zou 
het nuttig zijn om meer aandacht te geven aan ‘ease of use’ door bijvoorbeeld 
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sneltoetsen met memory aids te gebruiken in het programma. Ease of use’ is 
namelijk belangrijk voor acties die vaak voorkomen en wanneer een programma 
verplicht is (“Gebruikersprofielen en consequenties”, z.d.). Dat geldt dus voor 
TouchSpeak Designer.  

12. Om het programma niet te complex te maken, is het belangrijk dat er precies 
bekeken gaat worden wat gebruikers met het programma willen kunnen doen en 
welke functies ze daarvoor nodig hebben (“Gebruikersprofielen en 
consequenties”, z.d.; McCracken & Wolfe, 2004). Bij TouchSpeak Designer is 
daar waarschijnlijk niet voldoende naar gekeken. De functies zijn, zoals 
aangegeven door de logopedisten, goed gekozen, maar er zijn bijvoorbeeld te veel 
opties bij de algemene instellingen. Logopedisten konden echter niet aangeven 
welke opties zij niet gebruikten. Ook is sommige informatie overbodig, omdat die 
informatie al op een andere plek staat. De helpfuncties staan bijvoorbeeld op heel 
veel plekken. In zulke gevallen dient de redundante informatie verwijderd te 
worden.  

13. Een ‘wizard’ zou volgens de logopedisten helpen het programma beter leerbaar te 
maken en zou zorgen voor minder informatie op het beeldscherm. 

14. Een andere opmerking die de logopedisten hadden was dat een ‘template’ voor 
het vast vocabulaire en voor alle instellingen nuttig zou zijn. Het is voor hen 
namelijk erg lastig om bijvoorbeeld een goed vocabulaire op te bouwen. Ook is 
het veel werk om voor elke cliënt bijvoorbeeld de werkbalken op de pda in te 
moeten stellen, terwijl veel cliënten dezelfde opties nodig hebben.  

15. Wanneer voorgaande suggesties opgevold zijn, kan het voorkomen dat er toch te 
veel onoverzichtelijke informatie overblijft, zoals wellicht in de algemene 
instellingen. Om deze informatie zo overzichtelijk mogelijk te maken zou een 
(incrementele) zoekfunctie nuttig zijn. Het zou handig zijn om ook middels 
categorieën door de plaatjes te kunnen zoeken, wederom in combinatie met een 
incrementele zoekfunctie. 

16. Het werken met TouchSpeak en TouchSpeak Designer wordt volgens de 
logopedisten behoorlijk verstoord door alle technische mankementen. Voor de 
gebruiksvriendelijkheid van het product is het belangrijk dat ook daar aandacht 
aan geschonken wordt.  

Verklaring bevindingen logopedisten en vervolgonderzoek 

Ondanks dat er een aantal verbeterpunten genoemd is, ook door de logopedisten zelf, 
waren logopedisten over het algemeen erg positief over TouchSpeak Designer. Ze 
vonden het, behalve de veel voorkomende technische problemen, een handig programma 
waar veel mee gedaan kan worden. Echter, na doorvragen kwam naar voren dat ze, toen 
ze TouchSpeak Designer voor het eerst gebruikten, een minder positieve mening hadden 
over het programma, omdat ze toen toch erg veel aspecten niet begrepen. Dit wisten ze 
niet goed meer, omdat ze er al een tijd mee werkten. In vervolgonderzoek dient dus 
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onderzocht te worden hoe logopedisten die nog niet eerder met TouchSpeak Designer 
gewerkt hebben, het werken met dit programma ervaren. Het beste zou zijn, als dit zou 
gebeuren wanneer de genoemde aanbevelingen al opgevolgd zijn. 

Tevens werden de initiële positieve antwoorden van alle logopedisten beïnvloed door hun 
positieve mening over TouchSpeak als hulpmiddel op zich. Ze vonden het goed dat er 
zo’n divers hulpmiddel was voor mensen met afasie en waren daardoor erg positief over 
alle aspecten van TouchSpeak Designer. Ze moesten dus steeds gewezen worden op het 
feit dat de vragen echt gingen over TouchSpeak Designer, maar ondanks dat was het voor 
de logopedisten onmogelijk om hun mening over het hulpmiddel los te koppelen van hun 
mening over het Designer-gedeelte.  

Een andere verklaring voor de initiële positieve reactie van de logopedisten op 
TouchSpeak Designer is dat logopedisten met dit programma eigenlijk verplicht moeten 
werken. Ze moeten met TouchSpeak werken, omdat veel cliënten dit hulpmiddel nodig 
hebben. Bij verplicht gebruik van een programma spelen de begrippen ‘ease of use’ 
(Davis, 1989; “Gebruikersprofielen en consequenties”, z.d.) en ‘usefulness’ (Davis, 1989) 
een belangrijke rol. Gebruikers hebben bij verplicht gebruik van een programma een 
positieve mening over dat programma, wanneer het gemakkelijk, snel en zonder moeite te 
gebruiken is (Davis, 1989; “Gebruikersprofielen en consequenties”, z.d.) en wanneer het 
programma nuttig is en ze er hun werk door kunnen doen (Davis, 1989). Dit is bij 
TouchSpeak Designer het geval. Logopedisten gaven aan dat, wanneer ze TouchSpeak 
Designer eenmaal hadden leren gebruiken, het programma makkelijk en snel te gebruiken 
is. Ook vinden ze het een nuttig programma. Er zijn namelijk weinig alternatieven voor 
TouchSpeak beschikbaar, en als TouchSpeak eenmaal gekozen is, is er helemaal geen 
alternatief voor TouchSpeak Designer. Zonder het programma kunnen logopedisten hun 
werk dus niet doen.  

Wat tevens opvalt, is dat de logopedisten allen aangaven alle functies te gebruiken, maar 
bij verder doorvragen naar eventuele niet nuttige opties, zeiden dat van bepaalde opties 
niet duidelijk is wat ze inhouden. Deze ogenschijnlijke tegenstelling wordt waarschijnlijk 
veroorzaakt doordat de logopedisten de functies van TouchSpeak en de opties in 
TouchSpeak Designer niet van elkaar weten te onderscheiden. Ze konden ook niet 
aangeven welke opties ze niet gebruikten, omdat ze dan niet wisten dat die opties 
bestonden. De vragen uit de vragenlijst die hier over gingen zijn om deze redenen dus 
niet nuttig gebleken en welke opties echt gebruikt worden dient nog verder onderzocht te 
worden. 

Tenslotte bleek het voor de logopedisten niet mogelijk om hun verwachtingen omtrent 
TouchSpeak Designer te verwoorden. Het is echter niet nodig hier in een later onderzoek 
verder op in te gaan, omdat in de praktijk bleek dat ze in staat waren TouchSpeak 
Designer succesvol te gebruiken en geen belangrijke functies misten. 
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Al met al is met behulp van dit onderzoek een beeld verkregen of logopedisten 
TouchSpeak Designer gebruiksvriendelijk vinden en in hoeverre er voldaan is aan 
bepaalde ontwerpprincipes. Vervolgonderzoek kan meer ingaan op details, bijvoorbeeld 
welke opties precies niet gebruikt worden, en kan vervolgens, wanneer er naar aanleiding 
van dit onderzoek al een aantal aspecten veranderd zijn, ingaan op welke fouten 
logopedisten maken die nog niet eerder met het programma gewerkt hebben.  
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Bijlage 1: Informed consent en instructieformulieren 

 
Hieronder zijn de door de logopedisten ondertekende instemmingsverklaringen en 
intructieformulieren te vinden. 
 

 
 
 



 42 



 43 



 44 



 45 



 46 



 47 



 48 

 



 49 

 
 
 



 50 

Bijlage 2: Interview 

 
Persoonlijke gegevens 

1. Geslacht: man/vrouw 
2. Geboortedatum:  
3. Hoogst genoten opleiding: 

a) Basisschool 
b) Middelbare school 
c) MBO 
d) HBO 
e) WO 

4. Naam opleiding:  
5. Hoe lang oefent u uw beroep al uit? 

 
TouchSpeak - algemeen 

6. Hoe lang werkt u al met TouchSpeak Designer?  
7. Voor hoeveel cliënten moet u TouchSpeak gebruiksklaar maken en/of bewerken 

met behulp van TouchSpeak Designer?   
 
8. Hoe vaak maakt u TouchSpeak gemiddeld klaar voor een nieuwe cliënt met 

behulp van TouchSpeak Designer?  
9. Hoe lang bent u hier (vraag 8) gemiddeld per keer mee bezig?  
 
10. Gemiddeld hoe vaak bewerkt u TouchSpeak met behulp van TouchSpeak 

Designer voor cliënten die al gebruik maken van TouchSpeak?  
11. Hoe lang bent u hier (vraag 10) gemiddeld per keer mee bezig?  

 
12. Heeft u enige vorm van hulp gehad of krijgt u hulp tijdens het, met behulp van 

TouchSpeak Designer, gebruiksklaar maken van TouchSpeak (medewerker van 
inTAAL, workshop, training)?   

13. Zo ja, bij welk onderdeel/welke onderdelen kreeg/krijgt u hulp? 
 
14. Maakt u gebruik van de helpfunctie? 
15. Heeft u hier wat aan (gehad)? 
 
16. Stelt u voor elke nieuwe cliënt TouchSpeak opnieuw in met behulp van 

TouchSpeak Designer? Welke onderdelen stelt u dan in?   



 51 

17. Waarom stelt u die onderdelen in of juist niet? 
 
TouchSpeak-specifiek 

18.  Hoe gaat het werken met TouchSpeak Designer? Geef dit aan op een schaal van 
één tot zes. 

1 = absoluut niet 
2 = slecht 
3 = soms goed 
4 = redelijk goed 
5 = goed 
6 = altijd helemaal goed 

  
Gaat absoluut niet 1----2----3----4----5----6          Gaat altijd helemaal goed 
Veel oefening nodig                   Intuïtief 

 
19. Leg dit uit. 
 
20. Welke verwachtingen had u van TouchSpeak Designer voordat u er überhaupt 

mee gewerkt had? 
21. Nu u met TouchSpeak Designer gewerkt heeft, kloppen die verwachtingen dan 

nog? 
 

22. Viel het mee of tegen toen u voor het eerst met TouchSpeak Designer werkte? 
23. Waarom? 

 
24. Wat vindt u nu van TouchSpeak Designer? 
25. Wat zijn volgens u de goede punten? 
26. Wat zijn volgens u de slechte punten?  
 
27. Welke opties vindt u nuttig? 
28. Waarom? 
29. Had u nog extra opties gewild? 
 
30. Welke opties vindt u niet nuttig? 
31. Waarom niet? 

 
32. Waar gaat het mis tijdens het werken met TouchSpeak Designer? 
33. Wat zou u aan TouchSpeak Designer willen verbeteren? 
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Bijlage 3: Commentaar logopedisten 

Soorten hulp waarvan gebruik gemaakt is 

Door de logopedisten is er gebruik gemaakt van de volgende soorten hulp:  

• TouchSpeak cursus gevolgd. 

• Herhalingscursus met de nieuwste versie van TouchSpeak Designer gevolgd. 

• Een medewerker van inTAAL is een dag langs geweest om alles uit te leggen 
over TouchSpeak en TouchSpeak Designer. 

• Hubert of rdgKompagne gemaild of gebeld om vragen te stellen. 

• Vragen gesteld aan een collega. 

• De handleiding gelezen. 

• De aanwijzingen in TouchSpeak Designer gevolgd. 

• Geen hulp, want er zijn zelf dingen uitgeprobeerd. 

Nuttige opties en functies van TouchSpeak Designer 

Over het algemeen vinden logopedisten alle functies van TouchSpeak Designer nuttig, 
omdat de ene cliënt andere functies nodig heeft dan de andere cliënt. De volgende opties 
en functies van TouchSpeak Designer werden specifiek genoemd: 

• Het vast vocabulaire. 

• Het dynamisch vocabulaire. Deze functie vinden ze nuttig, omdat cliënten deze 
functie snel en dagelijks kunnen gebruiken. Voor de familie van de cliënt is deze 
functie handig om als communicatieschrift te gebruiken. Het dynamisch 
vocabulaire wordt nu echter niet gebruiksvriendelijk gevonden en wordt hierdoor 
niet gebruikt. Wanneer het dynamisch vocabulaire gebruiksvriendelijker zou zijn 
voor logopedisten, cliënten en familie van cliënten, zou de functie nuttiger zijn. 

• De typmodule met voorspelfunctie. Wanneer mensen niet kunnen praten, maar 
wel kunnen typen is dit een handige functie. Het is ook nuttig dat cliënten hiermee 
de eerste letter van het woord waar ze niet op kunnen komen, kunnen intypen als 
cue voor hen zelf. 

• De standaardzinnen, omdat het voor cliënten vaak lastig is om zelf zinnen te 
maken. 

• De tekenmodule, zodat cliënten het woord waar ze niet op kunnen komen, kunnen 
tekenen. Ze gebruiken echter vaak liever een blocnote. 

• De digitale spraak, omdat dat beter te verstaan is dan synthetische spraak. Dit is 
tevens een handige functie doordat digitale spraak persoonlijker is dan 
synthetische spraak. 

• De synthetische spraak, omdat het tijd scheelt dat alles uit te spreken is, zonder 
dat er zelf iets ingesproken hoeft te worden.  
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• Het maken en invoegen van foto’s, omdat de cliënt op deze manier gebeurtenissen 
die hij of zij meemaakt persoonlijk vast kan leggen. 

• Het apart kunnen bekijken van de foto’s werd door een minderheid nuttig 
gevonden. 

• De simulator, omdat ze het erg fijn vinden dat alles wat ze maken en veranderen 
op de computer, in de simulator uitgetest kan worden. Ook kunnen cliënten met 
de simulator oefenen. 

• De spraakaanzet functie. Hiermee wordt de functie bedoeld dat wanneer de cliënt 
één keer op een item klikt, alleen de eerste letter uitgesproken wordt. En dat 
wanneer een cliënt een tweede keer klikt, het hele woord uitgesproken wordt. 

• De meeste logopedisten vinden de optie waarmee instellingen of delen van het 
vocabulaire van andere gebruikers overgenomen kunnen worden nuttig, omdat ze 
dit veel tijd vinden schelen. Veel cliënten hebben namelijk voor een deel dezelfde 
instellingen of vocabulaire-items nodig. In het begin is het ook handig, omdat dan 
nog niet bekend is wat er allemaal mogelijk is en hoe alles ingesteld dient te 
worden. Weinig logopedisten stellen alles opnieuw in voor elke nieuwe cliënt, 
omdat ze TouchSpeak persoonlijk willen maken. 

• De optie weermee de kleuren van de knoppen in het vocabulaire veranderd 
kunnen worden. 

• De opties in de ‘algemene instellingen’ vinden ze alleen in het begin nuttig. 

Niet nuttige opties en functies 

De meeste logopedisten weten geen functies die ze niet nuttig vinden, omdat ze die 
functies dan niet kennen, aangezien ze geen gebruik maken van die functies. De volgende 
opties en functies worden echter wel genoemd: 

• De functie ‘bekijk foto’s’ werd door een meerderheid niet nuttig gevonden. 

• De functies ‘telefoon’ en ‘sms’, omdat veel mensen al een aangepaste telefoon 
met sms-functie hebben.  

• De functie ‘scannen’. 

• De helpfuncties, omdat ze daar de informatie niet kunnen vinden die ze nodig 
hebben. Wanneer ze wel zouden kunnen vinden wat ze willen en wanneer er maar 
één helpfunctie zou zijn, dan zouden ze het een nuttige functie vinden. 

• De opties in de menubalk worden niet nuttig gevonden, behalve de opties 
‘bestand’ en ‘aangesloten apparatuur’. 

• De werkbalk-optie ‘bewerk database’. 

Opties en functies die nog missen  

De volgende opties en functies missen logopedisten nog in TouchSpeak Designer: 
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• E-mail.  

• Het door de cliënt opnemen van de eigen spraak in het dynamisch vocabulaire. 
Dit kan echter volgens mij al, maar het geeft wel aan dat logopedisten niet alle 
mogelijkheden van het dynamisch vocabulaire kennen. 

Positieve aspecten van TouchSpeak Designer 

Hieronder staat aangeven wat logopedisten positief vinden aan TouchSpeak Designer. 

Algemeen: 

• Ze geven, op een schaal van één tot en met zes, een 4,5 voor het werken met 
TouchSpeak Designer. Dat zit tussen ‘redelijk goed’ en ‘goed’ in (zie Bijlage 1 
voor de uitleg van de verschillende cijfers). 

• TouchSpeak Designer is flexibel, gebruiksvriendelijk, duidelijk (zowel wat betreft 
de te nemen stappen (duidelijke instructies) als de omschrijvingen van de 
individuele opties), overzichtelijk (zowel de opbouw van het programma als de 
opbouw van het vocabulaire) en logisch in opzet en er kan makkelijk, efficiënt en 
zonder onoplosbare problemen mee gewerkt worden wanneer het programma 
eenmaal geleerd is (vooral het vast vocabulaire). Er zijn maar een paar opties, 
namelijk die van het vast vocabulaire, waarvan vaak gebruik gemaakt wordt, 
waardoor het weinig tijd kost om TouchSpeak te bewerken. Sommige 
logopedisten hadden zelfs in het begin al een idee wat ze moesten doen, ook 
zonder verstand te hebben van computers. Alles kan uitgeprobeerd worden om er 
achter te komen hoe iets werkt.  

• Opgemerkt is dat het fijn is dat er met een hiërarchie gewerkt wordt. Op deze 
manier passen er namelijk veel items in het vocabulaire, zonder dat het 
vocabulaire meteen onoverzichtelijk wordt. 

• Er is een goed overzicht van het vast vocabulaire dat opgebouwd is door de ‘tree 
view’ rechts naast de simulator (Figuur 7). 

• Het geeft een veilig gevoel dat de instellingen automatisch opgeslagen worden, 
waardoor het afsluiten van TouchSpeak Designer dus niet betekent dat alle 
informatie kwijt is. 

• Het is handig dat TouchSpeak Designer op een cd-rom staat waar gelijk mee aan 
de slag gegaan kan worden en waardoor de cliënt er niet altijd bij hoeft te zijn 
wanneer er dingen aan TouchSpeak veranderd worden. 

• Het is nuttig dat er meerdere cliënten ingevoerd kunnen worden in één database, 
waardoor er niet geswitcht hoeft te worden tussen meerdere databases. Op deze 
manier kan een eerdere cliënt als demo gebruikt worden voor een andere cliënt. 
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Opties en functies: 

• Opgemerkt werd dat het duidelijk is welke functies er allemaal in het programma 
zitten en dat veel functies makkelijk gevonden worden.  

• Logopedisten vinden de omschrijvingen van de functies duidelijk. Hierbij geldt 
weer dat er geen informatie verkregen kon worden over de functies die ze niet 
gebruiken. 

• Over het algemeen zijn alle functies nuttig, omdat de ene cliënt andere functies 
nodig heeft dan de andere cliënt. Er zijn dus eigenlijk geen overbodige functies. 
Alleen de opties in de menubalk (behalve de opties ‘bestand’ en ‘aangesloten 
apparatuur’), de functie ‘bekijk foto’s’, de optie ‘bewerk database’ (de knop in de 
werkbalk althans), de functies ‘telefoon’ en ‘sms’ (omdat veel mensen al een 
aangepaste telefoon met sms-functie hebben) en de functie ‘scannen’ worden 
soms niet nuttig gevonden. Ze gebruiken echter maar een paar opties, waardoor er 
geen informatie verkregen kon worden over de opties die ze niet gebruiken 
(bijvoorbeeld of die opties duidelijk zijn of overbodig). 

Hulpmiddel: 

• TouchSpeak Designer is een flexibel systeem met veel mogelijkheden, zoals het 
toevoegen van foto’s, het vormen van categorieën en het veranderen van alle 
mogelijke aspecten van het uiterlijk van het vocabulaire. Hierdoor kunnen er met 
verschillende cliënten, verschillende dingen gedaan worden en wordt het echt een 
persoonlijk apparaat. 

• Wanneer TouchSpeak op de computer staat en (gedeeltelijk) nog niet op de pda, is 
TouchSpeak realistisch voor de cliënt, omdat de hardware ook staat afgebeeld bij 
de simulator.  

• Het is nuttig dat op één knop bijvoorbeeld een winkel afgebeeld kan zijn als 
achtergrond en dat elk item in de winkel apart aangeklikt kan worden. 

Onduidelijke of negatieve aspecten van TouchSpeak Designer 

Hieronder staat aangeven wat logopedisten onduidelijk of negatief vinden aan 
TouchSpeak Designer. 

Algemeen: 

• In het begin was TouchSpeak Designer niet intuïtief, waardoor eerst alles bekeken 
moest worden en veel gezocht moest worden naar functies en opties. Het 
programma is lastig om te leren. Het is waarschijnlijk te ingewikkeld voor 
mensen die weinig verstand hebben van computers. Je moet echt wekelijks met 
cliënten werken, omdat je anders het programma niet leert kennen. Er zou dan 
ook een ‘wizard’ moeten komen die je stap voor stap door het programma heen 
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leidt, maar die ook uitgezet kan worden. Deze ‘wizard’ vertelt je precies wat je 
moet doen, hoe je dat moet doen en waar je alles kunt vinden. Bijvoorbeeld: stap 
één is het concept maken van het vast vocabulaire, stap twee is het kijken onder 
die knop voor het zoeken naar plaatjes, enz. Nu moet je overal klikken om te 
zoeken wat er gedaan moet worden, waar er begonnen moet worden en wat er 
nodig is. Wanneer er een ‘wizard’ is, komt er minder informatie in beeld en wordt 
het makkelijker om met het programma te werken. 

• Sommige door TouchSpeak Designer gegeven foutmeldingen zijn niet duidelijk. 
Er komt dan een foutcode in beeld, zonder verdere duidelijke informatie over hoe 
de fout op te lossen is. 

• De hyperlinks rechts naast de simulator zijn onduidelijk, omdat het er zo veel zijn. 
Hierdoor is het bijvoorbeeld onduidelijk hoe er gestart moet worden en hoe  het 
vocabulaire dat aangeklikt is, veranderd moet worden. Dit weerhoudt 
logopedisten ervan om met TouchSpeak te beginnen. Voor de cliënt is het 
helemaal niet handig, zeker wanneer deze cognitief wat minder is. De rechterkant 
van het beeldscherm zou volgens hen dus minder druk moeten zijn. Zie Figuur 3 
voor een afbeelding van deze hyperlinks. 

• Technisch gaat er erg veel mis (zie kopje technische mankementen). 

• Het is vervelend dat er geen optie is om alle informatie, behalve de simulator, weg 
te klikken. De overige informatie is namelijk erg afleidend wanneer ze alleen met 
de simulator willen werken. Het is volgens mij echter wel mogelijk om alleen de 
simulator in beeld te hebben. Dit geeft echter wel aan dat logopedisten deze optie 
niet kennen. Hij staat ook alleen maar in het begin-scherm en niet onder de menu-
knop ‘simulator’. 

• Functies die voor iedereen belangrijk zijn (bijvoorbeeld ‘opslaan’ in de typ- en 
tekenmodule) zouden standaard in de werkbalken op de pda moeten zitten en over 
functies die niet voor iedereen belangrijk zijn (zoals synthetische/digitale spraak) 
zou je de keuze moeten hebben.  

• Alle namen van de overige patiënten zouden weg te klikken moeten zijn om 
redenen van privacy. 

• De meeste logopedisten willen instellingen of delen van het vocabulaire 
overnemen van andere cliënten, maar dit kan vaak niet. Vaak gaan er dan 
namelijk dingen mis, zoals dat het vast vocabulaire dan mannen- en 
vrouwenstemmen bevat in plaats van maar één soort stem. Voor sommige 
logopedisten is het onbekend dat het mogelijk is om instellingen en delen van het 
vocabulaire over te nemen van een andere cliënt. Op dit moment kan het 
overnemen van delen van het vocabulaire zelfs helemaal niet. De instellingen 
worden dan namelijk ook mee overgenomen, terwijl dat dan helemaal niet 
gewenst is. 
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Menu- en werkbalk: 

• Opgemerkt werd dat de menubalk en de werkbalk samengenomen zouden moeten 
worden, omdat nu voornamelijk de werkbalk wordt gebruikt. Er wordt niet meer 
verder gekeken naar welke opties de menubalk allemaal bevat, omdat inTAAL de 
opties in de grote menubalk kennelijk het belangrijkst vindt.  

• In de menubalk staan te veel ongebruikte opties, waar er misschien een paar van 
weg kunnen.  

• De omschrijvingen van de opties in de menubalk zouden duidelijker moeten zijn. 
Het is bijvoorbeeld onduidelijk wat er bedoeld wordt met de optie ‘hiërarchie 
importeren’ in de menubalk onder het kopje ‘bestand’. 

Algemene instellingen: 

• Er staan te veel opties bij de algemene instellingen. De juiste optie is dan niet 
altijd te vinden. De omschrijvingen van de opties zijn wel duidelijk, maar omdat 
er veel subopties zijn, komt de omschrijving vaak niet overeen met wat er 
veranderd moet worden en is het niet duidelijk. Logopedisten vinden dat ze 
eigenlijk al ervaring moeten hebben met spraakcomputers, omdat er zo veel opties 
en subopties zijn. Er zouden dus minder opties moeten zijn of er zou een 
zoekfunctie moet komen. Zie Figuur 4 voor een afbeelding van de hoeveelheid 
opties. 

• De configuratie van een nieuwe gebruiker is erg lastig, omdat er op zoveel 
verschillende vragen antwoord gegeven dient te worden. Vaak is het niet eens 
bekend wat een vraag betekent. 

• Het is vervelend dat de kleuren nergens standaard veranderd kunnen worden in 
plaats van per item apart. 

Vast vocabulaire: 

• Het verschil tussen het dynamisch vocabulaire en het vast vocabulaire is niet 
meteen duidelijk. In het begin zetten logopedisten de items vaak in het dynamisch 
vocabulaire in plaats van in het vast vocabulaire. 

• Ze vinden het erg veel tijd kosten om een vast vocabulaire aan te maken en te 
bewerken. 

• Opgemerkt werd dat het lastig is om te bedenken welke items het beste in het 
vocabulaire gezet kunnen worden en hoe een hiërarchie opgebouwd dient te 
worden. Er zou meer duidelijkheid moet komen over hoe er handig een vast 
vocabulaire opgebouwd kan worden. Eén persoon vindt een ‘template’ 
(basisvocabulaire) voor het vast vocabulaire niet handig, omdat dat de vrijheid 
van de logopedist beperkt. Zij wil voor elke cliënt de vrije hand hebben. Diegene 
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vindt het misschien wel handig om voorbeelden of expertreviews te hebben voor 
het vast vocabulaire. Andere logopedisten vinden echter dat er wel een ‘template’ 
moet komen voor het vast vocabulaire, omdat veel cliënten gedeeltelijk dezelfde 
vocabulaire-items nodig hebben.  

• Het is niet logisch om, als er een item in het vast vocabulaire toegevoegd wordt, 
een titel en een bericht in te moeten voeren bij één item. Het onderscheid tussen 
de titel en het bericht zou duidelijker gemaakt moeten worden. Ze lijken 
hetzelfde.  

• Opgemerkt werd dat het, door het vorige punt, lijkt of de boodschap twee keer 
ingesproken moet worden of dat er iets bij titel ingevoerd moet worden wat ook 
per se in beeld komt als ‘toon titel’ aangevinkt is bij de algemene instellingen. 
Volgens hen zouden deze aspecten duidelijker uitgelegd moeten worden. 

• Het is vervelend dat wanneer een boodschap een subitem moet worden in het 
vaste vocabulaire, het vaak een kopje wordt of andersom. 

• De pda’s verschillen van elkaar en sommigen hebben bijvoorbeeld een 
horizontaal beeldscherm, terwijl anderen een verticaal beeldscherm hebben. Voor 
beide soorten schermen dient het vocabulaire anders gemaakt te worden. Het 
verschil tussen hoe de twee verschillende soorten vocabulaires gemaakt moeten 
worden, is niet duidelijk. 

• Het is vervelend dat er geen optie is om alle vocabulaires van andere cliënten 
tijdelijk te verbergen om privacy-redenen. 

Dynamisch vocabulaire: 

• Het dynamisch vocabulaire is niet gebruiksvriendelijk doordat het onduidelijk is 
welke handelingen er verricht dienen te worden en hoe alle handeling verricht 
dienen te worden om een item toe te voegen aan het dynamisch vocabulaire.  

• Een dynamisch vocabulaire op de pda en nog één op de computer is dubbelop.  

• Het is vervelend dat de door de cliënt gemaakte foto’s niet automatisch in het 
dynamisch vocabulaire komen, maar dat deze foto’s eerst nog gevonden moeten 
worden tussen de andere plaatjes.  

• Opgemerkt werd dat het niet meteen duidelijk is hoe foto’s voor de items in het 
vaste vocabulaire gezocht moeten worden. 

• Logopedisten hebben geen zicht op het dynamisch vocabulaire wanneer partners 
er thuis in kunnen werken. 

Spraak: 

• Het is niet meteen duidelijk hoe het opnemen van digitale spraak werkt. 
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• Het is lastig om er achter te komen hoe alle aspecten van de synthetische spraak 
precies werken.  

• Opgemerkt werd dat het erg onhandig is dat alles fonetisch geschreven moet 
worden, wanneer er gebruik gemaakt wordt van synthetische spraak. Dit zou niet 
zo moeten zijn, omdat dat meer tijd kost doordat daar over nagedacht moet 
worden en omdat cliënten vaak niet snappen dat het anders geschreven is dan 
normaal.  

• Het is lastig om er achter te komen hoe het geven van een spraakaanzet precies 
werkt. Het is onduidelijk hoe ze ervoor kunnen zorgen dat wanneer de cliënt één 
keer op een item klikt, alleen de eerste letter uitgesproken wordt. En dat wanneer 
een cliënt een tweede keer op het item klikt, het hele woord uitgesproken wordt. 

• Opgemerkt werd dat het niet handig is dat wanneer er twee lagen van de 
hiërarchie zijn van één categorie, soms alleen de tweede laag uitgesproken wordt 
(bijvoorbeeld bij ‘dagen’ en ‘maandag’, dan wordt alleen ‘maandag’ uitgesproken 
in plaats van ‘dagen’ en vervolgens ‘maandag’). Ze wisten niet hoe dit veranderd 
dient te worden. 

• Het is niet meteen duidelijk dat het niet handig is om alle lagen van één kopje in 
het vast vocabulaire uit te laten spreken (bijvoorbeeld het rijtje opeenvolgende 
items ‘vrijetijd-sport-voetbal’ wordt als één rij woorden uitgesproken). Dat is 
namelijk niet prettig om te horen. Het is dan beter om alleen de onderste laag uit 
te laten spreken (dus ‘voetbal’). Dit probleem lag echter niet helemaal aan 
TouchSpeak Designer, want logopedisten gaven aan te moeten ervaren dat alle 
drie de lagen uit laten spreken niet prettig is. Het was namelijk wel meteen 
duidelijk dat de spraak bij de verschillende lagen niet verplicht was.  

Up- en downloaden: 

• Het verschil tussen het up- en downloaden is niet meteen duidelijk en het is niet 
meteen duidelijk hoe het up- en downloaden precies werkt. 

• Er moeten te veel onnodige handelingen verricht worden, wanneer er verbinding 
gemaakt moet worden tussen de pda en de pc. Er moet dan namelijk op 
‘annuleren’ gedrukt worden wanneer er een wizard in beeld komt, waarna ze nog 
op ‘Ok’ moeten drukken. 

• Het downloaden van zelf getypte zinnen duurt te lang, doordat dat apart gedaan 
moet worden van het downloaden van het vast vocabulaire. 

• Het op de pda inpassen van iets dat in TouchSpeak Designer gemaakt is, vond één 
logopediste in het begin lastig. Diegene was dan bang dat alles wat al op de pda 
stond, verwijderd zou worden. Dit bleek echter niet het geval te zijn. 
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Typmodule: 

• Bij de woordvoorspelling is het niet meteen duidelijk na hoeveel letters er 
woorden verschijnen en hoeveel woordopties er dan tevoorschijn komen. 

Helpfunctie: 

• Opgemerkt werd dat logopedisten weinig aan de helpfunctie hebben, omdat ze 
niet precies kunnen vinden wat ze willen weten. Hierdoor duurt het zoeken in de 
helpfunctie te lang, vooral wanneer de cliënt er bij zit. 

• Alleen beginners hebben wat aan de helpfunctie, omdat de informatie wel 
duidelijk is, maar te summier wanneer je wat meer details wilt weten.  

• Er staat te veel tekst in de helpfunctie. 

• Het is erg onduidelijk dat er drie helpfuncties zijn (eigenlijk nog meer, want onder 
elk kopje van de kleine menubalk staat weer een helpfunctie), omdat het dan niet 
duidelijk is welke het handigst is om te gebruiken. Om deze redenen maken 
logopedisten zelden tot geen gebruik van de helpfuncties. Wanneer er gebruik 
gemaakt werd van de helpfunctie, dan maakte één persoon in het begin gebruik 
van de helpfunctie die links onder in beeld staat (voor informatie over hoe het 
programma te gebruiken) en later van de helpfunctie in de werkbalk (voor 
informatie over hoe spraak op te nemen en hoe foto’s in het vocabulaire te zetten). 
De rest maakte alleen gebruik van de helpfunctie in de werkbalk.  

Licenties: 

• Hoe het werken met licenties moet is niet meteen duidelijk. Het is bijvoorbeeld 
niet duidelijk hoe ze toe te voegen zijn, ze werken niet of ze zijn uitgeschakeld. 

Camera, telefoon, sms, adresboek: 

• Het is niet meteen duidelijk hoe nieuwe functies, zoals de camera of het 
adresboek, of veranderde functies, precies werken, waardoor ze daar veel hulp bij 
nodig hebben. 

• Het is lastig om er achter te komen hoe de camera-functie en de functies 
‘telefoon’ en ‘sms’ precies werken. 

Technische mankementen 

Hieronder staat aangegeven wat er volgens logopedisten technisch mis gaat met 
TouchSpeak Designer. 

Vastlopen van TouchSpeak Designer: 

• Er waren veel problemen bij de overschakeling van de 2006-versie naar de 2007-
versie. Zo liep het dynamisch vocabulaire vaak vast. 
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• TouchSpeak Designer loopt vaak vast, wanneer deze aangesloten is op een 
netwerk. Alle opgeslagen informatie wordt dan steeds verwijderd. 

• TouchSpeak Designer loopt vast wanneer er te snel gedrukt wordt op de Ok-knop 
bij het beluisteren van zojuist ingesproken digitale spraak. 

Vast vocabulaire in TouchSpeak Designer: 

• Het kopiëren van delen van het vocabulaire van een andere gebruiker kan nu niet 
meer, omdat alle instellingen dan ook overgenomen worden. Alles dient dus 
steeds opnieuw aangemaakt te worden voor elke cliënt. 

• Wanneer delen van het vocabulaire overgenomen worden van een andere 
gebruiker, komen er soms foutjes in het vocabulaire. Het kan dan bijvoorbeeld 
voorkomen dat het vast vocabulaire verschillende soorten stemmen bevat in plaats 
van maar één soort stem. 

• Het slepen van een item uit het vast vocabulaire van onder naar boven in de ‘tree 
view’ naast de simulator gaat soms moeilijk. 

• Het kan voorkomen dat items verspringen die in het vast vocabulaire geplaatst 
worden. Dan komen deze items ineens in een andere categorie terecht. Dit kan 
ook komen doordat de logopedisten vaak te snel zijn. Ze weten echter niet 
allemaal dat ze vervolgens het item naar een andere plek in de ‘tree view’ kunnen 
slepen. 

• Het kopiëren van een titel naar het bericht-gedeelte van een item voor het vaste 
vocabulaire gaat soms mis. 

Spraak en plaatjes in TouchSpeak Designer: 

• De simulator kan de ingesproken digitale spraak niet laten horen. Op de pda zelf 
klinkt alles dus ineens anders, omdat die dat wel kan. De simulator zou wel 
digitale spraak moeten kunnen laten horen of het zou duidelijker gemaakt moeten 
worden dat de simulator geen digitale spraak kan laten horen, maar dat de stem zo 
klinkt zoals bij het inspreken. 

• De synthetische spraak klinkt niet mooi en is onduidelijk (vooral bij de 
typmodule). 

• Er zijn geen echte foto’s beschikbaar in plaats van PCS-symbolen. De PCS-
symbolen zijn kinderachtig en te abstract. 

Overig van TouchSpeak Designer: 

• Er zijn vaak updates nodig die erg verschillen van vorige versies, waarna 
logopedisten alles weer opnieuw moeten leren kennen en weer andere soorten 
problemen tegenkomen. 
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• Als een logopediste ergens iets verandert, dan verandert er ergens vaak ook 
vanzelf een instelling, terwijl dat niet de bedoeling is. Vooral de camera valt vaak 
uit als een instelling veranderd wordt. 

• De soort pda in de simulator kan gekozen worden, maar soms ziet het vocabulaire 
er bijvoorbeeld anders uit bij de verschillende soorten pda’s. Ook komen de 
instellingen, bijvoorbeeld de soort stem, niet altijd overeen bij de verschillende 
soorten pda’s.  

• Het downloaden verloopt traag. 

TouchSpeak op de pda: 

• Er waren veel problemen bij de overschakeling van de 2006-versie naar de 2007-
versie. Zo liep de pda vaak vast. 

• De pda loopt nog steeds vaak vast, bijvoorbeeld tijdens het downloaden. 

• De aan/uit knop van de pda doet het soms ineens niet meer. 

• De pda geeft wel eens een foutmelding dat er geen spraak beschikbaar is, terwijl 
er wel spraak op de pc beschikbaar is. 

• Functies, bijvoorbeeld de spraak, werken soms ineens niet meer op de pda.  

• De camera loopt vaak vast tijdens het maken van foto’s. 

De communicatie tussen TouchSpeak op de pda en TouchSpeak Designer op de 

computer: 

• Er waren veel problemen bij de overschakeling van de 2006-versie naar de 2007-
versie. Zo is de compatibiliteit tussen de pda met de 2006-versie met de computer 
met de 2007-versie niet geheel goed. De oudere versie van TouchSpeak kan dan 
niet up/downloaden van/naar de nieuwe versie van TouchSpeak Designer. Omdat 
veel logopedisten meerdere cliënten hebben, weten ze vaak niet meer wie welke 
versie heeft. 

• Er zijn problemen bij de samenwerking tussen de pc van de logopediste, de pda 
en de pc van de familie van de cliënt. Bij het overzetten van het vocabulaire via 
de pda naar de pc van de partner of van usb-stick van de logopediste naar de pc 
van de partner gaat het vaak mis. Dan missen er plaatjes of geluid in het 
overgebrachte vocabulaire. 

• Ook bij het overbrengen van het vocabulaire naar de pda, wordt vaak verkeerde of 
niet alle informatie overgebracht. Soms gaat het wel goed wanneer de pda aan de 
pc gekoppeld is, terwijl de plaatjes opgeslagen worden. Het kan bijvoorbeeld 
voorkomen dat als er een stem geselecteerd is op de pc, er een andere stem staat 
op de pda. Hierdoor is het onduidelijk waar precies wat ingesteld moet worden. 
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Bijlage 4: Toetsing van de ontwerpuitgangspunten en andere opmerkingen 

 
De eerste veertien categorieën zijn de ontwerpuitgangspunten. De volgende twee 
categorieën zijn ‘welkom-scherm’ en ‘starten-scherm’. Deze twee categorieën kunnen 
gezien worden als voorbeeldschermen waarin een paar ontwerpuitgangspunten toegepast 
zijn. Als laatste is er een categorie ‘overig’. Hier staan de opmerkingen die niet bij de 
ontwerpuitgangspunten horen. 

Gestalt-principe ‘proximity’ 

• Het Gestalt-principe ‘proximity’ is nergens in TouchSpeak Designer toegepast. 
Items die bij elkaar horen dienen gegroepeerd te worden en tussen items die niet 
bij elkaar horen moet lege ruimte zitten of iets anders dat de groepen items 
scheidt. Hierdoor ziet alle informatie er geordend uit en zal het voor de gebruiker 
minder snel lijken of er te veel informatie op hem of haar af komt (Hoare & 
Sorensen, 2005; McCracken & Wolfe, 2004). Dit heeft ook te maken met dat 
mensen op één moment waarschijnlijk niet meer dan vier (Crowan, 1995) of 
maximaal zeven (Ashcraft, 2002) groepen items in het werkgeheugen kunnen 
houden. In TouchSpeak Designer komen, behalve in de menubalk, geen 
gegroepeerde items voor. Alle items staan direct onder elkaar zonder ruimte of 
‘separators’ tussen verschillende soorten opties. 

• Onderaan in het scherm naast de simulator staat de functie ‘kunt u iets niet vinden 
wat u op dit scherm verwachtte?’ (zie Figuur 9). Deze functie valt niet op. Het is 
misschien duidelijker om een knop ‘andere functies’ te hebben die onder de optie 
‘bekijk foto’s’ staat. Ook is het niet handig dat er niet maar een deel van de 
functies gekozen kan worden, maar dat meteen alle functies erbij komen. 

• Van de knoppen in het ‘elementenbewerkscherm’ moet duidelijker gemaakt 
worden dat ze bij de rest van het scherm horen door ze dichter bij de andere opties 
te plaatsen.  
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Figuur 9. Het bewerk database scherm met onderkant. Omcirkeld is de hyperlink ‘kunt u iets niet vinden 
wat u op dit scherm verwachtte?’. 

Gestalt-principe ‘alignment’ 

• Het Gestalt-principe ‘alignment’ is nergens in TouchSpeak Designer op de juiste 
manier toegepast. Het beste is om één soort uitlijning aan te houden, namelijk om 
alles links uit te lijnen en alleen kopjes in het midden uit te lijnen. Dan ziet de 
tekst er meer geordend en consistenter uit (McCracken & Wolfe, 2004). In 
TouchSpeak Designer zijn sommige opties en teksten in het midden uitgelijnd, 
andere opties en teksten zijn rechts uitgelijnd en weer andere opties en teksten 
zijn links uitgelijnd. 

• In elk scherm staan weer nieuwe hyperlinks kriskras door het scherm heen. Dat is 
erg chaotisch. Een voorbeeld is dat bij de algemene instellingen een deel van de 
hyperlinks verwijderd kan worden, omdat die opties in de ‘tree view’ geplaatst 
kunnen worden of daar zelfs al staan. De rest dient geordend te worden door één 
soort uitlijning aan te houden (McCracken & Wolfe, 2004), bijvoorbeeld allemaal 
links onder in het scherm, en ze onder de rest van de opties te plaatsen. Zoals 
hierboven al genoemd is, zou het misschien ordelijker zijn wanneer het knoppen 
zijn in plaats van hyperlinks. 
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Gestalt-principe ‘consistency’ 

• Het Gestalt-principe ‘consistency’ is vaak niet op de juiste manier toegepast. De 
lay-out van (verschillende) pagina’s dient uniform te zijn (McCracken & Wolfe, 
2004).  
In TouchSpeak Designer hebben functies die hetzelfde betekenen soms een 
andere naam. Zo wordt het vast vocabulaire ‘vast vocabulaire’ genoemd, maar 
ook ‘plaatjesvocabulaire’.  
Ook lijken de verschillende schermen niet altijd op elkaar. Een item aanmaken in 
het vast vocabulaire gaat op een heel andere manier dan een item aanmaken in het 
dynamisch vocabulaire.  

• De term ‘bewerk configuratie’ is niet duidelijk. Dit zou ‘bewerk algemene 
instellingen’ moeten zijn, of de algemene instellingen zouden ‘configuratie’ 
genoemd moeten worden. Tevens is het icoontje van ‘bewerk configuratie’ niet 
duidelijk, terwijl dit wel zo zou moeten zijn (McCracken & Wolfe, 2004).  

• De werkbalken van TouchSpeak op de pda staan niet op een consistente plek in 
het scherm. De werkbalk van de typmodule staat bijvoorbeeld links, terwijl de 
werkbalk van het dynamisch vocabulaire bovenaan staat.  

Gestalt-principe ‘contrast’ 

Het Gestalt-principe ‘contrast’ is toegepast in TouchSpeak Designer (McCracken & 
Wolfe, 2004). De kopjes zijn bijvoorbeeld duidelijk anders dan de opties er onder en 
titels zijn afgebeeld in een groter lettertype. 

Directe manipulatie 

Er wordt goed gebruik gemaakt van directe manipulatie door middel van de simulator. 
Gebruikers kunnen op deze manier precies zien wat een functie doet (“Interactiestijl en 
dialoogmodel”, z.d.). Alles is nog realistischer doordat de hardware ook is afgebeeld in 
de simulator. 

Geheugencapaciteit van mensen 

In de menubalk wordt goed gebruik gemaakt van ‘separators’ (“Interface elementen: 
controls”, z.d.). Af en toe staan er wel te veel opties zonder ‘separators’ in één menu, 
zoals onder de optie ‘Upload’. 

‘Controls’ en ‘widgets’ 

• De ‘tree view’ van de algemene instellingen is georganiseerd op onderwerp, wat 
een logische keuze is, aangezien mensen weten waar ze naar op zoek zijn 
(McCracken & Wolfe, 2004). Ook is het normaal om veel opties in een tree view 
te hebben (“Interface elementen: controls”, z.d.).  
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De tree view klopt echter niet. Wanneer een optie volledig ingeklapt is, zijn er 
namelijk nog steeds subopties zichtbaar die bij die optie horen. Ook wordt het 
maximale aantal niveaus in een tree view overschreden (“Interface elementen: 
controls”, z.d.).  

• De menubalk is uitgegrijsd. Dit suggereert dat de gebruiker daar niks mee kan 
doen, terwijl dit wel het geval is. 

• Opties in de menubalk waar op dat moment geen gebruik van kan worden 
gemaakt, dienen wel uitgegrijsd te zijn. Wanneer bijvoorbeeld de pda geen 
telefoonfunctie bevat of er is in TouchSpeak Designer niet gekozen voor een 
telefoonfunctie, dan zou de optie ‘SMS + telefoon’ uitgegrijsd moeten zijn. En 
wanneer er geen pda aangesloten is op de computer, dan zou de optie ‘aangesloten 
apparaat’ uitgegrijsd moeten zijn. 

• De ‘test-hyperlink’ van de spraaksynthese op de pc is een hyperlink (zie Figuur 
8). Gebruikers gaan er vanuit dat ze naar een andere pagina gelinkt worden, 
wanneer ze op de ‘test-hyperlink’ drukken. Dit is echter niet het geval. Omdat het 
een actie is, zou dit dus geen hyperlink, maar een knop moeten zijn. Dit heeft ook 
met perceived affordance te maken (Wildemuth & Carter, 2002; McCracken & 
Wolfe, 2004). 

• De knoppen ‘meer opties’ zijn list boxen (Figuur 3). Dit verwachten gebruikers 
niet bij een knop. Deze opties zouden bij de rest van de opties (onderdelen) in de 
navigatiebar kunnen staan. 

Icoontjes 

• De icoontjes zijn niet allemaal duidelijk (vooral de icoontjes ‘bewerkt het 
geselecteerde element’ en ‘wijzigt de lay-out van de hele pagina’), wat wel zo 
hoort te zijn (McCracken & Wolfe, 2004). Ook verschijnen er niet altijd tooltips 
bij de icoontjes. Tevens is de tekst in de tooltips te lang wanneer deze wel 
verschijnt, terwijl tooltips kort en ‘to the point’ moeten zijn (McCracken & 
Wolfe, 2004). Zo is de term ‘verwijderen’ een betere keuze dan ‘verwijdert het 
geselecteerde element’. 

• Er zijn geen tooltips bij de icoontjes van het zoeken naar plaatjes, terwijl deze 
icoontjes onduidelijk zijn. Mede hierdoor is het niet duidelijk hoe het zoeken naar 
plaatjes precies moet. Er moet altijd tekst staan bij een menu met icoontjes 
(McCracken & Wolfe, 2004). 

Verwachtingen 

• De keuze van de icoontjes in de werkbalken, bijvoorbeeld het kraantje in de 
tekenmodule, voldoet niet altijd aan de verwachtingen van gebruikers (Clarkson, 
Langdon & Lewis, 2007; McCracken & Wolfe, 2004). Het kraantje in de 
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tekenmodule wordt gebuikt als ‘verf-optie’. Logischer is om hiervoor een kwast te 
gebruiken, aangezien deze gebruikt wordt in meerdere programma’s en gebruikers 
hierdoor direct weten wat de functie is van de knop. 

• Er is geen functie ‘opslaan’. Omdat alle programma’s een functie ‘opslaan’ 
bevatten, verwachten gebruikers dat nu ook (Clarkson, Langdon & Lewis, 2007; 
McCracken & Wolfe, 2004). Het is wel erg nuttig dat alle afzonderlijke 
handelingen tussendoor opgeslagen worden, maar dat is niet duidelijk. Gebruikers 
gaan eerst zoeken naar een functie waarmee ze alles voor de zekerheid op kunnen 
slaan. 

• Er zijn te veel helpfuncties. Het is beter om één helpfunctie in de kleine menubalk 
te hebben, omdat ze niet allemaal gebruikt worden en omdat gebruikers dat 
verwachten. Alle programma’s hebben daar namelijk de helpfunctie.  

• Bij het ‘elementenbewerkscherm’, wanneer er een item aan het vast vocabulaire 
toegevoegd wordt, kan misschien één knop onder het deel ‘knop’ geplaatst 
worden met ‘geavanceerd’ er op. De hyperlinks kunnen hier uitgewerkt worden 
als pop-up vensters (Figuur 5). Gebruikers zijn dit ook gewend van andere 
applicaties. Eventueel kunnen het twee knoppen blijven.  

• Wanneer er een taal gekozen is in de configuratie-wizard, dan zou ook meteen de 
taal van de stem gekozen moeten kunnen worden. Anders zou de taal van de stem 
automatisch dezelfde moeten zijn als de taal van de tekst. 

Navigatie 

• De lay-out dient antwoorden te geven op de volgende drie vragen van gebruikers: 
‘waar ben ik?’, ‘hoe ben ik hier gekomen?’ en ‘waar kan ik heen vanaf hier?’ 
(McCracken & Wolfe, 2004). In TouchSpeak Designer wordt daar geen antwoord 
op gegeven, wanneer bijvoorbeeld het vast vocabulaire bewerkt wordt (zie Figuur 
5 voor het scherm waarmee het vast vocabulaire bewerkt wordt). Zo staat er niet 
zo iets als ‘bewerken vast vocabulaire’ boven aan het scherm en is het niet 
duidelijk hoe je als gebruiker in dat scherm terechtgekomen bent. Ook kun je niet 
gemakkelijk via een terug-knop of een duidelijke navigatie-hyperlink terug naar 
het ‘bewerk database scherm’, die overigens ook geen duidelijke titel heeft.  
Het is ook niet duidelijk dat je überhaupt in een heel apart scherm terechtgekomen 
bent wanneer je bijvoorbeeld het vast vocabulaire wilt bewerken, waar je niet uit 
kunt komen met een terugknop. Het ziet er namelijk niet uit als een apart scherm, 
omdat het geen pop-up venster is. Gebruikers verwachten dus een terugknop, 
omdat een terugknop normaal is wanneer je één stap terug wilt in het programma. 
Aan verwachtingen dient voldaan te worden (Clarkson, Langdon & Lewis, 2007; 
McCracken & Wolfe, 2004). 
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• Het ‘bewerk database-scherm’ is te chaotisch (Figuur 3). Het is wellicht 
duidelijker om links in het scherm, bijvoorbeeld onder de simulator, een 
‘navigatiebar’ te plaatsen met alle hoofd-onderdelen van TouchSpeak Designer 
(algemene instellingen, bewerken vast vocabulaire, enz.). Pas wanneer er één 
onderdeel aangeklikt wordt, komen de subopties tevoorschijn. Nog duidelijker is 
om een pijltje te laten verschijnen voor het onderdeel waarin gewerkt wordt. Deze 
navigatiebar staat naast alle schermen, waardoor er altijd antwoord gegeven wordt 
op de drie vragen van gebruikers (McCracken & Wolfe, 2004). 

• Om duidelijkheid te hebben over in welk onderdeel gewerkt wordt en hoe een 
gebruiker daar gekomen is, is het handig om naast de eerder genoemde 
navigatiebar breadcrumbs af te beelden aan de bovenkant van het scherm 
(McCracken & Wolfe, 2004). 

Lettertype-keuze 

Het lettertype is goed gekozen. Het voldoet aan de eisen die McCracken en Wolfe (2004) 
stellen aan het lettertype van een interface. Er is namelijk gebruik gemaakt van een 
schreefloos lettertype. De tekst is niet dikgedrukt, gekleurd of schuin. De lettergrootte is 
goed leesbaar en er is genoeg contrast tussen de letterkleur en de achtergrondkleur. 
Tevens wordt er geen overbodig gebruik gemaakt van hoofdletters of onderstreepte tekst. 

Perceived affordance  

• In TouchSpeak Designer is de functie van een optie vaak niet meteen duidelijk. 
Hier is de term perceived affordance van belang (Wildemuth & Carter, 2002; 
McCracken & Wolfe, 2004). Zo zijn de functies ‘bewerk database’ en ‘bewerk 
configuratie’ in de werkbalk niet duidelijk en zijn de functies ‘bewerkt het 
geselecteerde element’ en ‘wijzigt de lay-out van de huidige pagina’ bij de functie 
‘bewerk het vast vocabulaire’ niet duidelijk. De sliders om de kleuren van het vast 
vocabulaire te veranderen is juist een voorbeeld van perceived affordance. Het is 
duidelijk dat de slider verschoven kan worden en dat er dan meer of minder van 
een kleur bij komt.  

• De omschrijvingen van de opties in de menubalk zouden duidelijker moeten zijn. 
De opties in de menubalk hebben ook geen icoontjes, terwijl icoontjes misschien 
zouden helpen om de opties duidelijker te maken (McCracken & Wolfe, 2004). 
Logopedisten zouden dan willicht ook meer gebruik maken van deze opties. Nu 
wordt er van de meeste opties in de menubalk geen gebruik gemaakt. Ook dient 
verder onderzocht te worden, welke opties in de menubalk logopedisten nuttige 
opties vinden. De opties die in de werkbalk een icoontje hebben, zouden in elk 
geval ook in de menubalk een icoontje moeten hebben (“Designing Icons”, z.d.). 
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• De werkbalk kan niet bewerkt worden, om er de eigen belangrijke en 
veelgebruikte opties in te kunnen zetten. Dit zou juist erg nuttig zijn en ook 
volgens de verwachtingen van gebruikers (Clarkson, Langdon & Lewis, 2007; 
McCracken & Wolfe, 2004), aangezien dit bij andere applicaties, bijvoorbeeld bij 
‘Microsoft Word’, wel mogelijk is. 

• De termen uploaden en downloaden zijn niet duidelijk. De termen suggereren niet 
meteen wat de twee functies doen, wat wel belangrijk is bij namen van functies. 
Wellicht is het beter om ze een andere naam te geven, bijvoorbeeld ‘ophalen van 
pda’ en ‘versturen naar pda’. 

• Bij de configuratie van een nieuwe gebruiker met de configuratie-wizard zijn er te 
veel en onduidelijke opties. Het is echter ook mogelijk om de verkorte wizard te 
gebruiken, wat een nuttige optie is.  

• Er staan geen titels boven de ‘drop-down list boxen’ bij het zoeken naar plaatjes. 
Het is duidelijker wat er in de ‘drop-down list boxen’ staat, wanneer er wel titels 
boven staan. 

• De functies in de werkbalken zijn niet altijd duidelijk, bijvoorbeeld de drie 
opslaan-funties bij de tekenmodule.  

Kleur-keuze  

De knoppen in het elementenbewerkscherm (Ok-knop, annuleren-knop, enz.) vallen niet 
op, omdat ze dezelfde kleur hebben als de achtergrond. Om bij het kleurenschema te 
passen zouden ze blauw moeten zijn (McCracken & Wolfe, 2004). Verder is het 
kleurschema, namelijk complementair, goed gekozen. Eén kleur, geel, is dominant en 
wordt voor het grote oppervlak gebruikt. Van de kleur blauw wordt gebruik gemaakt om 
aandacht te trekken, bijvoorbeeld naar de kopjes. De tekstkleur en de achtergrondkleur 
verschillen ook voldoende van elkaar, zodat de tekst leesbaar is (McCracken & Wolfe, 
2004). 

‘Ease of use’ of ‘ease of learning’  

Er zijn geen sneltoetsen met memory aids. Logopedisten kunnen sneller met het 
programma werken wanneer er sneltoetsen zijn voor acties die vaak voorkomen. Het 
toevoegen van items in het vast vocabulaire moet bijvoorbeeld vaak gedaan worden. Ease 
of use is dan namelijk belangrijk. Tevens is ease of use belangrijk omdat logopedisten het 
programma eigenlijk verplicht moeten gebruiken. TouchSpeak is voor sommige cliënten 
namelijk het juiste hulmiddel (“Gebruikersprofielen en consequenties”, z.d.). 

Taak-analyse 

Gebruikers moeten, zoals al aangegeven door de logopedisten, erg lang zoeken naar een 
optie in de algemene instellingen. Dit kan komen doordat de omschrijvingen niet 
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duidelijk zijn of omdat er te veel opties zijn. De omschrijvingen van de opties zijn 
volgens mij echter wel duidelijk. Verder kan er bij een optie weer zo veel veranderd 
worden, dat gebruikers vooraf niet kunnen weten wat bij welke optie veranderd zou 
kunnen worden. Een deel van de opties wordt niet gebruikt. Welke opties precies niet 
gebruikt worden, dient verder onderzocht te worden. Er moet namelijk precies bekeken 
worden wat gebruikers met het programma willen en welke functies ze daar voor nodig 
hebben (“Gebruikersprofielen en consequenties”, z.d.; McCracken & Wolfe, 2004). 
Wellicht is een (incrementele) zoekfunctie handig, zodat mensen kunnen zoeken in het 
grote aantal opties. Een andere optie is om een ‘basismodus’ met alleen de noodzakelijke 
opties en een ‘uitgebreide modus’ met alle opties aan te bieden. 

Welkom-scherm 

• Het welkom-scherm (Figuur 10) zou alleen de functie ‘taal’ en, als het volgens 
inTAAL nodig is, de functie ‘licentie’ moeten bevatten. Het kiezen van een taal 
kan ook volgens de verwachtingen van gebruikers verlopen (Clarkson, Langdon 
& Lewis, 2007; McCracken & Wolfe, 2004). Gebruikers verwachten dat een taal 
gekozen wordt door middel van het aanklikken van een vlag van het land waar die 
taal gesproken wordt. Hierna wordt er altijd automatisch doorgegaan naar het 
volgende scherm. Dit is volgens de verwachtingen van de gebruikers, omdat het 
kiezen van een taal bij websites ook op deze manier verloopt. De ‘help links’ 
kunnen ook weg, omdat die alleen in de menubalk zouden moeten staan. Dit 
verwachten gebruikers namelijk. 

• De hyperlink ‘klik hier om te beginnen’ is door het vorige punt overbodig 
geworden. De knop ‘starten’ kan dan ook weg uit de werkbalk. Deze knop kan 
ook blijven staan, maar dan is het beter om hem ‘gebruiker selecteren’ te noemen, 
omdat er, doormiddel van het indrukken van de knop ‘starten’ niet echt gestart 
wordt, maar er een gebruiker geselecteerd moet worden. De naam ‘starten’ maakt 
dit niet duidelijk. De naam ‘gebruiker selecteren’ maakt duidelijker wat er in dit 
starten-scherm gedaan wordt, wat erg belangrijk is (McCracken & Wolfe, 2004). 
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Figuur 10. Het welkom-scherm. 

Starten-scherm: 

• Het ‘starten-scherm’ (Figuur 11) is te chaotisch. De verschillende opties staan 
namelijk in de verkeerde volgorde. Hieronder wordt daar verder op ingegaan. Ook 
zorgen de ‘help links’ en ‘andere links’ voor te veel informatie op het 
beeldscherm. Het onderdeel ‘help links’ zou verwijderd kunnen worden, omdat 
die alleen in de menubalk zou moeten staan. Het onderdeel ‘andere links’ zou 
tevens verwijderd kunnen worden, omdat deze opties ook in de menubalk 
(kunnen) staan. 

• Het kiezen van de gebruiker zou bovenaan moeten staan. Er zou daarna pas 
gestart moeten kunnen worden met die gebruiker door middel van de knop ‘start’ 
(in plaats van ‘selecteer deze gebruiker’), omdat deze naam duidelijk maakt wat 
de functie doet (McCracken & Wolfe, 2004). De link ‘klik hier om verder te gaan 
met…’ kan dan weg. De link ‘klik hier om een gebruiker toe te voegen’ zou naar 
beneden verplaatst moeten worden, bijvoorbeeld naar boven de knop ‘start’. 
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Figuur 11. Het starten-scherm. 

Overig: 

• Er zou een ‘template’ moeten zijn voor het vast vocabulaire. Het is voor 
logopedisten erg lastig om een goede basis te bedenken voor het vocabulaire. 
Daar is erg veel ervaring voor nodig. Omdat niet iedereen die heeft, is het erg 
nuttig om een basisvocabulaire te hebben die aangepast kan worden aan de 
individuele gebruikers, met bijvoorbeeld een kalender en een kopje ‘familie’. 
InTaal heeft namelijk veel ervaring in het maken van een vocabulaire en kan, 
wellicht in overleg met een aantal logopedisten, makkelijker een basisvocabulaire 
bedenken dan logopedisten die niet zo heel vaak gewerkt hebben met 
TouchSpeak. 

• Het zou handig zijn om ook middels categorieën door de plaatjes te kunnen 
zoeken, in combinatie met een incrementele zoek functie. 

• Het is raar dat wanneer de taal ingesteld wordt op ‘willekeurige taal’, er meer 
plaatjes gevonden worden dan bij de andere talen. Dit is niet duidelijk en de 
andere talen zijn dan eigenlijk overbodig. 

• In het telefoonboek op de pda staan niet automatisch de functies ‘bellen’ en ‘sms’, 
terwijl vooral bellen een logische functie lijkt bij een telefoonboek. 

 


