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Primary Task
Support

Reduction, 
Tunneling, 
Tailoring, 

Personalization, 
Self-monitoring,  

Simulation, 
Rehearsal

Dialogue
Support

Praise, Rewards, 
Reminders, 
Suggestion, 

Similarity, Liking, 
Social role

Credibility
Support

Trustworthiness, 
Expertise, Surface 
credibility, Real-

world feel, 
Authority, Third-

party, Verifiability

Social
Support

Social learning, 
Social 

comparison, 
Normative 

influence, Social 
facilitation, 

Cooperation, 
Competition, 
Recognition
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Contextual Inquiry 
• Wat is de huidige 

situatie? 
• Wie zijn de stakeholders? 
• Wat zou verbeterd 

kunnen/moeten worden 
(met behulp van 
technologie)? 

Value Specification 
• Wat zou de 

toegevoegde waarde 
moeten zijn van de 
technologie? 

• Wat zijn de  
requirements voor het 
design, de inhoud en de 
implementatie? 

Design 
• Values en requirements 

integreren in een design 
van prototypes 

• Testen van prototypes 
met gebruikers 
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Activiteit break-out rooms 
Probeer kort de eerste drie stappen van de roadmap door te lopen aan de hand van de 
casus die gepresenteerd is. Je kunt hierbij onderstaande vragen gebruiken.

 

 

Contextual Inquiry 
Welk probleem haal je uit de casus waar je de eHealth interventie op wilt richten? En welke 
stakeholders zijn dan belangrijk? Probeer het zo concreet mogelijk te verwoorden. 

 

Value specification 
Wat moet de technologie toevoegen om het probleem op te lossen? Wat zou de 
toegevoegde waarde kunnen zijn van de technologie? Probeer één value te kiezen en dan 
een aantal requirements voor de technologie te bedenken: waar moet de technologie dan 
aan voldoen? 

 

Design  
Welke technologie gaat er gebruikt worden? Een app, web-applicatie, sensoren, 
wearables? En wat moet de technologie kunnen doen? Wie gebruikt het? En hoe ziet het 
eruit? Probeer het zo concreet mogelijk te beschrijven. 

 

Contact 
Verder geïnteresseerd? Neem contact op met Werkpakketleider Ondersteund Vitaal 
joan.dallinga@inholland.nl   
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