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Voorwoord 
 
 
 
 
Dit verslag van het gebruikersonderzoek THICON (THuiszorg 
Kempenstreek Informatie en Communicatie ON-line) is 
geschreven in opdracht van Thuiszorg Kempenstreek. Het 
onderzoek is mede mogelijk gemaakt door een subsidie van 
STOOM. 
 
Het onderzoek maakt deel uit van het THICON-project van 
Thuiszorg Kempenstreek:  
“Het THICON-project heeft als doel om een vraaggestuurd, 
interactief, ondersteunend informatie- en communicatiesysteem te 
zijn ten behoeve van medewerkers, (potentiële) thuiszorgcliënten, 
mantelzorgers, (potentiële) leden van de GezondheidsService en 
andere doelgroepen. Mensen worden via het te ontwikkelen 
systeem beter in staat gesteld, om naast de traditionele methoden, 
op structurele wijze en op ieder gewenst moment kwalitatief 
hoogwaardige informatie, kennis en vaardigheden op 
(thuis)zorggebied op te doen. Door het interactieve karakter van 
het te ontwikkelen systeem, kunnen gebruikers van THICON 
invloed uitoefenen op de kwaliteit van zorg” (Frank Nagelkerke, 
projectleider THICON). 
 
Dit verslag richt zich op de externe gebruikers van THICON. Door 
middel van gebruikersonderzoek is onderzoek gedaan naar de 
behoeften van deze gebruikers aan informatie en communicatie 
ten behoeve van de nieuwe website van Thuiszorg Kempenstreek. 
Als resultaat van het gebruikersonderzoek worden vier producten 
opgeleverd: gebruikersgroepen, informatiecategorieën, 
gebruikerseisen en functionaliteiten voor de ontwikkeling van de 
nieuwe vraaggerichte website van Thuiszorg Kempenstreek. 
 
Het project THICON bestaat uit vier fases: 
 

1. Probleemdefinitie 
2. Functionele specificatie 
3. Bouwfase 
4. Test en evaluatie 

 
De resultaten die vermeld zijn in dit verslag, hebben betrekking op 
de twee eerste  fases: probleemdefinitie en functionele 
specificatie. De bouwfase wordt door Thuiszorg Kempenstreek 
uitgevoerd. Indien een eerste versie van de nieuwe website 
beschikbaar is, zal verder gebruikersonderzoek plaatsvinden. Dan 
wordt onderzocht of de website aan de verwachtingen voldoet en 
worden aanbevelingen voor verbetering gegeven. Nadat de eerste 
versie van de website getest is door gebruikers, kan de nieuwe 
website van Thuiszorg Kempenstreek gepubliceerd worden. 
 
Auteurs: 
Marcel Groenenboom (UvT, student Bestuurlijke informatiekunde) 
Jan Vermeulen (BOZ, ICT-adviseur) 
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Inleiding 
 
 
 
In het zwartwitboek “Vastgelopen in zorg” van de 
Consumentenbond blijkt, dat zorgvragers vaak een slecht zicht 
hebben op producten en diensten van thuiszorgaanbieders. Door 
het groeien van de thuiszorg als organisatie wordt het producten- 
en dienstenaanbod bovendien vaak minder transparant.  
 
Thuiszorg Kempenstreek probeert middels de zorgcentrale haar 
klanten een zo goed mogelijk antwoord te geven op al hun vragen. 
Een zorgcentrale waarbij de (toekomstige) afnemer van 
thuiszorgdiensten zich in de volle breedte kan informeren over de 
producten en diensten van de Thuiszorg Kempenstreek, is een 
geschikt contactmiddel met de klant. Naar verwachting zal internet 
een aanvullend kanaal bieden voor informatie en communicatie 
met klanten. Thuiszorg Kempenstreek maakt op dit moment nog 
beperkt gebruik van de mogelijkheden van dit medium. De huidige 
website (http://www.kempenstreek.nl) is vooral aanbodgericht 
opgezet. Om klanten een transparant beeld te geven van de 
producten en diensten van Thuiszorg Kempenstreek, is het 
noodzakelijk de website op een vraaggerichte manier in te richten. 
Hiervoor is gebruikersonderzoek nodig. 
 
In augustus 2002 is door Thuiszorg Kempenstreek aan het BOZ 
gevraagd om gebruikers-onderzoek uit te voeren binnen het 
THICON project. Nadat in een eerder stadium de wensen van 
interne gebruikers zijn onderzocht, is in dit  een 
gebruikersonderzoek onderzoek gedaan naar de wensen van de 
externe gebruikers. Het onderzoek vond plaats met behulp van de 
USERfit-methode1. 
 
Door toepassing van de USERfit-methode tijdens het 
gebruikersonderzoek, is het mogelijk om een toegankelijke, 
gebruiksvriendelijk en vraaggerichte website te ontwikkelen.  
 
Doelstelling 
 
Het met behulp van de USERfit-methode onderzoeken en 
analyseren van de eisen en wensen die gebruikers stellen aan 
THICON en de vertaling hiervan naar specificaties voor het te 
ontwikkelen THICON. 
 
Als resultaat van het gebruikersonderzoek worden vier producten 
opgeleverd: 
 

1. Beschrijving van de gebruikersgroepen 
2. Beschrijving van de informatiecategorieën 
3. Beschrijving van de functionaliteit 
4. Beschrijving van de gebruikerseisen van het systeem 

 

                                                 
1 Zie Bijlage I voor een uitgebreide omschrijving van de USERfit-methode 

http://www.kempenstreek.nl/
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Het verslag is als volgt opgezet. In hoofdstuk 1 worden de 
gebruikte instrumenten en methoden uit de USERfit-methode 
beschreven. In hoofdstuk 2 wordt vervolgens een chronologisch 
overzicht gegeven van de activiteiten welke zijn verricht 
gedurende het onderzoek. Per activiteit worden de belangrijkste 
resultaten weergegeven. In hoofdstuk 3 worden gebruikerseisen 
en functionaliteiten voor het te ontwikkelen THICON geformuleerd. 
In hoofdstuk 4 wordt een schets gegeven van de inrichting van het 
backoffice. Tenslotte worden in hoofdstuk 5 de resultaten 
samengevat in een conclusie. De gehanteerde vragenlijst en de 
uitwerkingen van de interviews zijn te vinden in de bijlage. 
 



4 
 

1. USERfit-methode 
 
 
 
 
Voor het succesvol opleveren van de vier producten 
(gebruikersgroepen, informatiecategorieën, gebruikerseisen en 
functionaliteiten) is gebruik gemaakt van de USERfit-methode, die 
een werkwijze en instrumenten beschrijft. In paragraaf 1.1 en 1.2 
staan beschrijvingen van de door ons toegepaste instrumenten en 
methoden.  
 
 
 

1.1 Instrumenten 
 
Gedurende het onderzoek zijn twee instrumenten toegepast voor 
het inzichtelijk maken van de eisen en  wensen van externe 
gebruikers: interviews en vragenlijsten  
 
Interviews 
Individuele meningen en wensen over de website kunnen via 
interviews verzameld worden. Dit kan gestructureerd plaatsvinden 
aan de hand van een vragenlijst (indien er al wat meer 
duidelijkheid is) of aan de hand van een lijst met onderwerpen. 
Ongestructureerde interviews kunnen een hoop informatie 
opleveren maar zijn moeilijk te analyseren. Indien het de bedoeling 
is om de gegevens samen te pakken, dan is een gestructureerd 
interview aan te raden. Interviews zijn bijzonder geschikt wanneer 
het gaat om een kleine groep respondenten of om mensen die 
weinig gemotiveerd zijn informatie te geven. Van te voren moet  de 
doelstelling van het interview voor alle partijen duidelijk zijn. 
 
Het bovenstaande instrument is toegepast in de eerste fase van 
het onderzoek. Op dat moment was er nog weinig informatie 
beschikbaar over de verschillende gebruikersgroepen en 
informatiecategorieën binnen Thuiszorg Kempenstreek. De 
interviews met personen van de zorgcentrale en twee 
uitvoerenden (een verzorgende en een verpleegkundige), hebben 
geresulteerd in een eerste inventarisatie van gebruikersgroepen 
en informatiecategorieën. Aan de hand hiervan is een 
gestructureerde vragenlijst opgesteld. De voordelen van dit 
instrument worden in onderstaande tekst duidelijk gemaakt. 
 
Vragenlijsten 
Een vragenlijst is een gestructureerde manier om aan informatie te 
komen. Dezelfde vragen worden aan een aantal gebruikers 
gesteld. Er kan gekozen worden voor gesloten of open vragen. 
Echter de laatste zijn minder geschikt voor analyse.  
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Een vragenlijst kan gebruikt worden om de behoeften voor een 
nieuw product te onderzoeken.. Daarnaast is het een effectieve en 
efficiënte manier om aan informatie te komen.  
 
Naast deze instrumenten, is er gebruik gemaakt van een tweetal 
methoden uit de USERfit-methode. Deze worden besproken in de 
volgende paragraaf. 
 
 
 

1.2 Methoden 
 
User Analysis 
In de User Analysis wordt aan de hand van de productbeschrijving 
onderzocht voor welke gebruikersgroepen de website relevant is. 
Naast de externe gebruikers kunnen dit ook personen (groepen) 
zijn binnen Thuiszorg Kempenstreek die de website gebruiken ter 
ondersteuning van hun werk. Zo zijn bijvoorbeeld medewerkers 
van de zorgcentrale van groot belang, omdat deze medewerkers 
alle vragen en klachten van klanten ontvangen. User Analysis 
maakt het mogelijk om door middel van een omschrijving van de 
kenmerken van gebruikers, gebruikerseisen en functionaliteiten te 
definiëren voor de te ontwikkelen website. 
 
Activity Analysis 
De Activity Analysis is een middel om de belangrijkste activiteiten 
van de verschillende afnemersgroepen van Thuiszorg 
Kempenstreek weer te geven. Aan de hand van deze activiteiten 
kunnen gebruikerseisen en functionaliteiten gedefinieerd worden 
voor de diverse gebruikersgroepen.  
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2. Overzicht van 
onderzoeksactiviteiten 

 
 
 
 
In onderstaande tabel wordt in chronologische volgorde een 
omschrijving gegeven van de onderzoeksactiviteiten van het 
afgelopen half jaar. Deze activiteiten bestonden uit het 
voorbereiden / uitvoeren van interviews en het afnemen van een 
telefonische vragenlijst bij 26 klanten van Thuiszorg 
Kempenstreek. In de feedbacksessie van 6 februari zijn voor de  
onderscheiden “gebruikersgroepen” uit het vooronderzoek, 
“clusters van vragen” samengesteld. Vervolgens kunnen 
“informatiecategorieën” worden aangegeven, die door Thuiszorg 
Kempenstreek nader zullen worden uitgewerkt. In hoofdstuk 3 zijn 
gebruikereisen en functionele specificaties gedefinieerd voor de 
website. Tenslotte wordt in hoofdstuk 4 een schets gegeven van 
de inrichting van het backoffice. 
 
Periode Activiteiten 
September (par.2.1) Interview met de twee centralisten 

van de zorgcentrale. 
Oktober (par. 2.2) Interview met een 

verpleegkundige in de wijk en een 
verzorgende. 

November  Opstellen van een vragenlijst voor 
het telefonische 
gebruikersonderzoek. 

December (par. 2.3) Uitvoering telefonisch 
gebruikersonderzoek en 
terugkoppeling van de eerste 
resultaten aan de projectleider. 

Januari / Februari (par. 2.4) - Telefonisch vooronderzoek 
bij sleutelfiguren van de 
thuiszorgwinkel, de 
gezondheidsservice en de 
financiële administratie.  

- Presentatie van de eerst 
resultaten in de 
focusgroepbijeenkomst. 

Februari (par.2.5) Opstellen van een voorlopige 
indeling op basis van 
gebruikersgroepen, clusters van 
vragen en informatiecategorieën. 

Februari (H3) Opstellen van gebruikerseisen en 
functionele specificaties. 

Februari (H4) Geven van een schets inrichting 
backoffice. 

Tabel 1: Overzicht van de activiteiten in chronologische volgorde 
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2.1 Interview met centralisten van de 
zorgcentrale 

 
Op 18 september 2002 heeft een interview plaatsgevonden met 
twee medewerkers van de zorgcentrale, José Burgers en Francine 
van Leeuwen. De zorgcentrale vormt de “telecommunicatieve spil” 
van Thuiszorg Kempenstreek, die dag en nacht bemenst. Per dag 
komen hier circa 500 vragen binnen. Door de grote breedte van de 
vragen die binnenkomen bij de zorgcentrale, is er voor gekozen 
om de medewerkers van de zorgcentrale als eerste te interviewen. 
Zij hebben immers een goed zicht op de vragen van  klanten van 
Thuiszorg Kempenstreek, de toekomstige bezoekers van de 
nieuwe website. 
 
De belangrijkste taken van de zorgcentrale zijn het geven van 
informatie over indicatiestelling en het geven van advies op het 
gebied van Ouder & Kind Zorg.  
 
Voorbeelden hiervan zijn:  
 

- Hoelang sta ik nog op de wachtlijst?  
 
- Mijn kind heeft last van diarree. Wat kan ik hier aan doen?  

 
De resultaten van het interview zijn gestructureerd naar 
gebruikersgroepen en informatiecategorieën. Te weten: 
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Gebruikersgroep Informatiecategorie  
Wachtenden Wachtlijsten 
 Mogelijkheden van een PGB 
Jonge gezinnen Afbouwen borstvoeding 
 Bewaren borstvoeding 
 Lekkende borsten 
 (dreigende) borstontsteking 
 Harde schijven bij borstvoeding 
 Tepelkloven 
 Teruglopen van de borstvoeding 
 Voeding 
 Diarree 
 Gifwijzer 
 Koorts 
 Slecht drinken door verkoudheid / 

verstopt neusje 
 Slaapproblemen 
 Spruw 
 Spugen 
 Vaccinaties 
 Verkoudheid 
Ouderen Hulp in de huishouding 
 PGB 
 Wachtlijsten 
 Woonzorgalarmering 
Mantelzorgers Wondverzorging 

Tabel 2: Beschrijving gebruikersgroepen en informatiecategorieën door 
medewerkers van de zorgcentrale 

 
 
 

2.2 Interview met verzorgende en 
verpleegkundige in de wijk 

 
Op advies van de medewerkers van de zorgcentrale is op 8 
oktober 2002 een interview gehouden met twee uitvoerenden,  
Anne-Marie van Dorsten (verpleegkundige in de wijk) en Beppie 
Hubert (verzorgende). 
 
De taak van beiden is de verzorging van een vaste groep klanten 
in de regio. Over het algemeen zijn dit er ca. acht à negen. Naast 
het verzorgen, zijn zij ook verantwoordelijk voor het bijhouden van 
het zorgdossier. Tijdens het interview wordt aangegeven dat ter 
ondersteuning van hun werk, beiden graag gebruik maken van 
internet.  
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In overleg met Frank Nagelkerke, is afgesproken de focus van het 
onderzoek te leggen op de wensen van externe gebruikers 
(=afnemers thuiszorg), conform opdracht. Geïnterviewden hebben 
een globaal zicht op de wensen van de externe gebruikers voor 
inrichting van de nieuwe website van Thuiszorg Kempenstreek. 
Tijdens het interview worden een aantal gebruikersgroepen en 
informatiecategorieën benoemd. Te weten: 
 
Gebruikersgroep Informatiecategorie  
Ouderen Tijden huisbezoek 
Afnemers gespecialiseerde 
verpleging 

Het omgaan met kanker 

 Het omgaan met diabetes 
 Het toedienen van insuline 

Tabel 3: Beschrijving gebruikersgroepen en informatiecategorieën door 
een verzorgende en een verpleegkundige in de wijk 

 
 
 

2.3 Telefonische enquête met externe 
gebruikers 

 
Om een overzicht te krijgen van de wensen van gebruikers ten 
behoeve van de ontwikkeling van de nieuwe website, is eind 
december een telefonische enquête gehouden onder 35 
geselecteerden, waarvan er 26 deelnamen. Vooraf is, in overleg 
met de projectleider, de vragenlijst voor telefonische enquête 
opgesteld. Deze vragenlijst kunt u vinden in Bijlage III.  
 
Om een zo breed mogelijk beeld te krijgen van de behoeften van 
de externe gebruikers, zijn van elke gebruikersgroep 2 à 3 mensen 
benaderd. Het spreekt voor zich dat een enquête onder 26 
personen niet representatief is. Gezien de opdracht is voor een 
kleinschalige opzet van het onderzoek gekozen. Ook deze 
resultaten van het onderzoek zijn verwerkt in een tabel met 
gebruikersgroepen en informatiecategorieën. Daarnaast geven 
een aantal grafieken een beeld van de wensen van de klanten van 
Thuiszorg Kempenstreek. Te weten: 
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Gebruikersgroep Informatiecategorie 
Afnemer huishoudelijke hulp 
Afnemer verzorging en 
verpleging 
Afnemer gespecialiseerde 
verpleging 
Afnemer voedingsdiagnostiek
Afnemer kraamzorg 
Afnemer peuter –en 
kleuterzorg 
Afnemer consultatiebureau 
Afnemer GezondheidsService 
(lid) 
Afnemer GezondheidsService 
(niet-lid) 
Familie en relaties 
Mantezorger 
Afnemer Thuiszorgwinkel 
(bezoeker website 
www.thuiszorgshop.nl) 
Afnemer Thuiszorgwinkel 
(fysieke winkel) 

- Informatie over behandelingen 
uitgevoerd door een 
verzorgende of 
verpleegkundige 
 

- Gezondheidsinformatie 
 

- Informatie over de producten 
en diensten van Thuiszorg 
Kempenstreek 
 

- Wachtlijstinformatie 
 

- Overzicht van de cursussen 
welke worden gegeven 
 

- Informatie over vergoedingen 

Tabel 4: Gebruikersgroepen en informatiecategorieën door klanten van 
Thuiszorg Kempenstreek  

 
De gegevens uit bovenstaande tabel zijn aangevuld met een 
aantal grafieken, om in één oogopslag een beeld van de wensen 
van de klanten van Thuiszorg Kempenstreek te kunnen geven. 
 
In de eerste grafiek wordt een overzicht gegeven van de 
verschillende gebruikersgroepen.  
De gebruikers zijn gesorteerd naar zorgcategorie.  
 

Gebruikers gesorteerd naar zorgcategorie

0
2
4
6
8

10
12
14
16
18

H
ui

sh
ou

de
lij

ke
 h

ul
p

G
es

p.
 V

er
pl

eg
in

g

K
ra

am
zo

rg

C
on

su
lta

tie
bu

re
au

G
ez

on
dh

ei
ds

se
rv

ic
e(

ni
et

-li
d)

M
an

te
lz

or
ge

r

Th
ui

sz
or

gw
in

ke
l

(fy
si

ek
)

Zorgcategorie

A
an

ta
l p

er
so

ne
n

 
Figuur 1: Indeling in gebruikersgroepen 
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Uit deze grafiek kunnen drie conclusies worden getrokken. Ten 
eerste is er een grote groep mensen die vragen heeft op het 
gebied van thuiszorg, namelijk afnemers huishoudelijke hulp, 
verzorging en verpleging en gespecialiseerde verpleging. Ten 
tweede is er een groep die vragen heeft op het gebied van Ouder 
& Kind Zorg, namelijk afnemers van kraamzorg, peuter- en kleuter 
zorg en consultatiebureau. Ten derde laat de grafiek zien dat de 
Thuiszorgwinkel en de GezondheidsService belangrijke diensten 
zijn binnen Thuiszorg Kempenstreek. Daarom worden 
medewerkers met kennis over de Thuiszorgwinkel en  
GezondheidsService in de later te houden focusgroepbijeenkomst 
uitgenodigd. 
 
Ook cijfers van de administratie van Thuiszorg Kempenstreek 
laten zien dat er drie belangrijke groepen te onderscheiden zijn.  
 
 Thuiszorg Ouder & 

Kind 
Zorg 

Gezondheidsservice 

Budget in % 76,5% 20,7% 2,8% 
Aantal 
personeelsleden 

1375 200 0 

Aantal cliënten 7000 15000 50000 

Tabel 5: Grootte van de verschillende afdelingen binnen Thuiszorg 
Kempenstreek 

 
Op basis van het budget en personeelsleden zijn afnemers 
Thuiszorg de belangrijkste groep binnen Thuiszorg Kempenstreek. 
Naar het aantal klanten zijn Ouder & Kind Zorg en  
GezondheidsService belangrijke groepen.  
 
Het blijkt dat vooral ouders met kinderen het internet raadplegen 
voor het opzoeken van informatie. Het resultaat uit de telefonische 
enquête geeft aan dat vooral personen jonger dan 50 gebruik 
maken van internet. Onderstaande grafiek geeft een overzicht van 
het aantal gebruikers met internettoegang. Er is een opsplitsing 
gemaakt tussen personen ouder dan 50 en personen jonger dan 
50. Van de personen ouder dan 50 hebben slechts 2 van de 7 
personen toegang tot internet, terwijl van de personen jonger dan 
50, 14 van de 19 toegang hebben tot internet. 
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Toegang tot internet op basis van 
leeftijdscategorie
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Figuur 2: Aantal personen met internettoegang 

 
Bij de personen die toegang hebben tot internet, is onderzoek 
gedaan naar de informatiebehoeften. Onderstaand cirkeldiagram 
geeft een overzicht van de wensen van de groep 
internetgebruikers. 
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Figuur 3: Algemene informatiebehoeften van internetgebruikers 

 
Verder komt uit het onderzoek een aantal meer specifieke 
informatiecategorieën naar voren. Deze worden weergegeven in 
onderstaande figuur. 
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Specifieke behoeften website Thuiszorg Kempenstreek

0
2
4
6
8

10
12
14

Wachtlijsten Overzicht
cursussen

Vergoedingen Anders

Specifieke behoefte

A
an

ta
l p

er
so

ne
n

 
 

Figuur 4: Specifieke behoeften van internetgebruikers 

 
 
 

2.4 Telefonische enquête met medewerker 
GezondheidsService en medewerker 
Thuiszorgwinkel 

 
Uit paragraaf 2.3 blijkt dat de Gezondheidsservice en de 
Thuiszorgwinkel twee belangrijke diensten zijn binnen Thuiszorg 
Kempenstreek. Voorafgaand aan de focusgroepbijeenkomst van 6 
februari is daarom contact opgenomen met een medewerker van 
de Gezondheidsservice en een medewerker van de 
Thuiszorgwinkel. Het formuleren van de gebruikersgroepen en 
informatiecategorieën voor deze tweegroepen, is het 
hoofdonderwerp van de focusgroepbijeenkomst op 6 februari. 
2003. 
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GezondheidsService 
 

Gebruikersgroep Informatiecategorie 
Ouders met jonge kinderen Cursus babymassage 
 Cursus EHBO voor kinderen 
Ouders met schoolgaande kinderen Cursus weerbaarheid ouder en 

kind 
Actief gezond Cursus leren masseren 
 Cursus voetreflexmassage 
 Cursus kennismaken met 

aromatherapie 
Mantelzorgers Cursus regelingen en hulpmiddelen 
 Cursus goed tillen en verplaatsen 
Senioren (65+) Cursus EHBO voor senioren 
 Cursus Geheugentraining 
Specifieke probleemgroepen Cursus stoppen met roken 
 Cursus slapen kun je leren 
 Cursus anders leren denken 

Figuur 5: Gebruikersgroepen en informatiecategorieën 
GezondheidsService 

 
 

Thuiszorgwinkel 
 

Gebruikersgroepen Informatiecategorie 
Ouders & Kind Zorg (25-40 jaar) 
 
Fit en gezond(Tussen de 40-65 
jaar) 
Senioren (65+) 
Diabetes 
Terminale patiënten 
Reuma 

Contactgegevens (Adres, 
openingstijden, routebeschrijving) 
Assortiment  
Voorwaarden voor uitleen / huur 
Voordelen lidmaatschap 
WVG 

Figuur 6: Gebruikersgroepen en informatiecategorieën Thuiszorgwinkel 

 
 
 

2.5 Focusgroepbijeenkomst 
 
Op 6 februari 2003 heeft overleg plaatsgevonden met belangrijke 
sleutelfiguren van Thuiszorg Kempenstreek. Op deze dag waren 
de volgende personen aanwezig: 
 

- Frank Nagelkerke (projectleider THICON) 
- Evert de Beer (hoofd financiële administratie) 
- Hein Nijhuis (directiesecretaris) 
- Toon van der Looy (rayonmanager) 
- Marloes Jakobs (differentiatiespecialist) 
- Cees Janssens (manager Thuiszorgwinkel) 
- Maartje de Kruijff (WoonZorgService) 
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Na de presentatie van de eerste resultaten, zijn de deelnemers 
uitgenodigd om feedback te geven over mogelijke 
gebruikersgroepen en informatiecategorieën.  
 
Er zijn drie indelingen in gebruikersgroepen besproken, op basis 
van: 
 

- Levenslijn (chronologische indeling) 
- Life-events (bv. zwangerschap) 
- Thema’s (bv. actief gezond). 

 
Gezocht wordt naar het verbindende element. Besloten is een lijst 
op te stellen van “clusters van vragen” en “informatiecategorieën”. 
Deelnemers concluderen gezamenlijk, dat voor de te ontwikkelen 
website “clusters van vragen”, de beste indeling is om informatie 
over Thuiszorg Kempenstreek weer te geven. Deze werkwijze zal 
leiden tot ontwikkeling van een vraaggerichte website. Op basis 
van een adequate hoofdindeling, is het voor de gebruiker direct 
duidelijk hoe te navigeren om bij de gewenste informatie te komen. 
De hoofdindeling bestaat uit zes “clusters van vragen”: 
Zwangerschap, Ouders en Kinderen, Actief zijn, Fit en Gezond, 
Zelfstandig blijven wonen, Zorg thuis. In het tweede gedeelte van 
de focusgroepbijeenkomst, zijn informatiecategorieën gekoppeld 
aan de “clusters van vragen” (zie figuur 7). 
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Toon van der 
Looy 

   

Cluster van 
vragen 

Informatiecategorie  
niveau 1 

Informatiecategorie  
niveau 2 

Informatiec
ategorie 
niveau 3 

Zwangerscha
p 

Zwangerschapsbegeleidin
g 

Groepen, individueel  

 Producten thuiszorgwinkel voor ouder, kind, 
tijdens kraambed 

 

 Kraamhulp / zorg   
 Verloskundige hulp Links  
 Informatie over 

zwangerschap 
Telefonisch 24 uur 
per dag 

 

 Voeding   
 Fit en gezond blijven   
 Wat moet ik regelen? Opsomming  

Figuur 7: Informatiecategorieën gekoppeld aan het cluster van vragen over 
“Zwangerschap” 

 

Marloes 
Jakobs 

   

Cluster 
van 
vragen 

Informatiecategorie 
niveau 1 

Informatiecategorie 
niveau 2 

Informatiecategorie  
niveau 3 

Ouders 
en 
kinderen 

Algemeen   

 
Consultatiebureau Afspraken  

 
 Taken en functies 

consultatiebureau 
 

 
Overige diensten Huisbezoek  

 
 Spreekuren Voeding 

 
  Opvoeding 

 
 Cursussen & 

bijeenkomsten 
 

 
 Video home training  

 
 Informatie over 

Ouder & Kind Zorg 
24 uur per dag 
beschikbaar. 

 

Figuur 8: Informatiecategorieën gekoppeld aan het cluster van vragen over 
“Ouders en kinderen” 
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Cees 
Janssens 

   

Cluster 
van 
vragen 

Informatiecategori
e  
niveau 1 

Informatiecatego
rie  
niveau 2 

Informatiecatego
rie  
niveau 3 

Actief zijn 
(Zelfstandi
g blijven) 

Aanbiedingen   

 Cursussen Inhoud Voorwaarden 
 Verpleeghulpmiddel

en 
  

 Vakantie /  
reizen 

  

 Zelfcontrole   
 Vrijwilligershulp / 

mantelzorgonderste
uning 

  

 Informatie (links)   
 Sportverenigingen   
 Thuiszorgshop   

Figuur 9: Informatiecategorieën gekoppeld aan de het cluster van vragen 
over “Actief zijn” 

 
 

Maartje 
de 
Kruijff 

   

Cluster 
van 
vragen 

Informatiecategorie  
niveau 1 

Informatiecategorie  
niveau 2 

Informatiecategorie  
niveau 3 

Fit en 
gezond 

Thuiszorgwinkel Bloeddrukmeter  

  Hartslagmeter  
 Zelfcontrole Bloeddrukmeter  
  Hartslagmeter  
 Bewegen Lichamelijk gezond  
  Clinic sportief 

wandelen 
 

 Gezondheidsservice Clinic sportief 
wandelen 

 

 Ontspannen Cursussen  
 Voeding / Diëtiek Cursus kinderen en 

overgewicht 
 

Figuur 10: Informatiecategorieën gekoppeld aan het cluster van vragen 
over “Fit en gezond” 
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Hein Nijhuis en 
Evert de Beer 

  

Cluster van 
vragen 

Informatiecategorie  
niveau 1 

Informatiecategorie  
niveau 2 

Zelfstandig 
blijven wonen 

Huishoudelijk hulp  

 Verzorging en 
Verpleging 

Lidmaatschap 
Thuiszorg 

 Hulpmiddelen  
 Maaltijden Tympaan 
 Veiligheid  
 Alarmering Tympaan 
 WVG  
 Klussen  
 Activiteitenbegeleiding  
Figuur 11: Informatiecategorieën gekoppeld aan het cluster van vragen 
over “Zelfstandig blijven wonen” 

 
 

Frank 
Nagelkerk
e 

   

Cluster 
van 
vragen 

Informatiecategor
ie  
niveau 1 

Informatiecategor
ie  
niveau 2 

Informatiecategor
ie  
niveau 3 

Zorg thuis Huishoudelijke 
hulp 

  

 Verzorging en 
verpleging 

  

 Gespecialiseerde 
zorg 

  

 Plusdiensten Maaltijden  
 Alarmering   
 Cursussen   
 Financiën   
 Zorgverlening   
 Ondersteunende 

hulpmiddelen 
  

 Hoe doe je iets 
zelf? (protocollen) 

  

Figuur 12: Informatiecategorieën gekoppeld aan het cluster van vragen 
over “Zorg thuis” 
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3. Gebruikerseisen en functionaliteiten 
 
 
 
 
Volgens Anghern (1997) zijn de mogelijkheden van het internet te 
verdelen in drie belangrijke virtuele ruimtes, ook wel “virtual 
spaces” genoemd. Het betreft: de “Information space”, de 
“Transaction space” en de “Communication space”. Om ervoor te 
zorgen dat gebruikers deze mogelijkheden optimaal benutten, 
heeft de website een aantal functionaliteiten nodig. Deze 
functionaliteiten komen voort uit de eisen die gebruikers stellen. 
Deze eisen zijn verder uitgewerkt in functionele specificaties. Deze 
functionele specificaties worden na elke gebruikerseis vermeld. 
 
Gebruikerseisen informatie: 
 

1. Actuele informatie 
 

- De website bevat een functie om zonder kennis van HTML, 
als documentalist de pagina bij te kunnen werken. Dit 
stimuleert het up-to-date houden van de website. Een 
Content Management Systeem, waarin een updatesjabloon 
is opgenomen.  

- Op de website staat de datum van de laatste wijziging 
weergegeven. 

- De website bevat een functie om te controleren of de links 
naar externe sites nog steeds werken (controle op 
zogenaamde “dode links”). 

 

2. Juiste informatie 
 

- Geldigheid. Een belangrijke gedragscode voor het 
publiceren van gezondheidsinformatie op internet is de 
HON-code (www.hon.ch/HONcode/conduct.html). 

- Betrouwbaarheid. Vooral bij informatie over ziektes of 
behandelmethoden is het noodzakelijk dat de website de 
juiste informatie bevat. Betrouwbare websites met 
gezondheidsinformatie in Nederland zijn: 
www.gezondheidskiosk.nl (portaal van de landelijke 
overheid), www.doktordoktor.nl (maakt gebruik van het 
kwaliteitswaarborg QMIC van TNO) en www.medicinfo.nl 
(een website van twee grote zorgverzekeraars en Thebe 
thuiszorg, waarbij de inhoud van de website wordt 
gecontroleerd door een medische adviesraad).  

- Bronvermelding. Op de webpagina staan de auteurs van de 
informatie vermeld. 

 

http://www.hon.ch/HONcode/conduct.html
http://www.gezondheidskiosk.nl/
http://www.doktordoktor.nl/
http://www.medicinfo.nl/
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3. Volledige informatie 
 

- De website geeft de gebruiker een volledig antwoord op zijn 
vraag. 

a. De website bevat per pagina metadata over de 
gegevens om eenvoudig te kunnen zoeken. 
Gegevens die daarin opgenomen kunnen worden 
zijn: trefwoorden, onderwerp, naam van de auteur, 
datum van publicatie, titel van de tekst en een 
samenvatting. 

b. Bij invoer wordt metadata gekoppeld aan inhoud. De 
inhoud wordt ingevoerd middels een 
standaardsjabloon. Het standaardsjabloon kan 
gedefinieerd worden in een XML-bestand. 

c. De website beschikt over een zoekfunctie, welke 
zoekt op veldnamen in de database. De database is 
gevuld met behulp van een standaardsjabloon 
(XML). Het gebruik van metadata maakt goede 
ontsluiting van informatie mogelijk. 

 

4. Toegankelijke informatie 
 

- De website heeft een duidelijke grafische vormgeving. 
a. Voor maximale leesbaarheid is voldoende contrast 

nodig (bijvoorbeeld een zwarte tekst tegen een witte 
achtergrond). 

b. Het gebruik van schuine letters (italics) vermijden. 
c. Geen vette tekst in de body van een bericht 

plaatsen. Gebruikers kunnen de tekst aanzien voor 
links. 

d. Gebruik eenvoudige, korte teksten. 
e. Zorg voor een consistente layout (stylesheets) 
f. Gebruik duidelijke navigatieopties  
g. De veelgebruikte indeling van de website in drie 

kolommen wordt gezien als toegankelijk. 
- De website kan de informatie zodanig presenteren, dat 

deze ook toegankelijk is voor visuele gehandicapten 
(gebruik van bijvoorbeeld een text-only versie). Het gebruik 
van het lettertype Arial of Verdana is aan te raden. 
Daarnaast is het verstandig om in de broncode 
omschrijvingen van plaatjes op te nemen. Een zeer 
uitgebreid overzicht van eisen met betrekking tot 
toegankelijkheid voor (visuele) gehandicapten is te vinden 
op www.drempelsweg.nl. 

 

http://www.drempelsweg.nl/
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5. Gebruiksvriendelijke informatie 
 

- De website heeft gebruiksvriendelijke navigatie. 
a. Geef elke pagina een duidelijke titel. 
b. Gebruik hyperlinks. Blauwe links voor niet aangeklikt, 

paars voor wel aangeklikt. 
c. De website kan een drop-down menu bevatten, waar 

door middel van het aanraken van het menu met de 
muis naar onderliggende informatie gesprongen kan 
worden (zoals in het “Start”-menu van Windows). 

d. De website bevat een sitemap (=inhoudsopgave 
zonder storende opmaak), zodat gebruiker in 1 
oogopslag een beeld krijgt van de inhoud van de 
website. 

e. Indien de gebruiker een bepaald proces doorloopt, 
bijvoorbeeld bij de aankoop van een artikel, dan blijft 
de procesvoortgang voor hem zichtbaar. 
Bijvoorbeeld door het rood kleuren van “Invullen 
adresgegevens”, waardoor het voor de gebruiker 
duidelijk is, dat hij zich in stap 2 bevindt van het 
aankoopproces. (1. Selecteren van producten -> 2. 
Invullen adresgegevens -> 3. Aangeven 
betalingsmethoden -> 4. Bevestiging bestelling). 

f. Indien wordt verwezen naar bijvoorbeeld een Word-
document of een pdf-bestand dan kan dat van te 
voren worden aangegeven door bijvoorbeeld het 
Word-icoon. 

g. De website houdt zich aan standaarden op het 
gebied van webontwerp. De volgende gegevens 
staan altijd op een website: 

1. Over Thuiszorg Kempenstreek (doel, missie 
Thuiszorg Kempenstreek). 

2. Contactgegevens (e-mail, telefoon, fysiek 
adres, routebeschrijving). 

3. Een logo,  zichtbaar op elke pagina. 
4. De zoekmachine, zichtbaar op elke pagina  

 
6. Vraaggericht aangeboden informatie 

 
- Het producten- en dienstenaanbod van Thuiszorg 

Kempenstreek is bereikbaar via links, menu’s etc. welke de 
namen bevatten van clusters van vragen. Bijvoorbeeld een 
link “Ouders en kinderen”.  

- Over het algemeen wordt 15 gezien als het maximale 
aantal categorieën (gebruikersgroepen / clusters van 
vragen) voor de toplaag van de website. 
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Gebruikerseisen transactie 
 
1. Aanvragen van diensten, bijvoorbeeld huishoudelijke hulp 
 

- Het webformulier bevat een functie, welke de gebruiker 
verplicht alle relevante gegevens op te geven. Het invullen 
van een e-mailadres is vrijwel altijd noodzakelijk voor een 
goede verwerking van de aanvraag. 

- De website stuurt automatisch een bevestiging van de 
aanvraag naar het e-mailadres van de aanvrager van de 
dienst. 

 
2. Producten uit de thuiszorgwinkel bestellen 
 

- Het webformulier bevat een functie, welke de gebruiker 
verplicht alle relevante gegevens op te geven. Het verplicht 
invullen van een e-mailadres is vrijwel altijd noodzakelijk 
voor een goede verwerking van de bestelling. 

- De website voorziet in een beveiligd proces van bestellen 
van  producten (beveiligingscertificaten). 

- De website stuurt automatisch een bevestiging van de 
bestelling naar het e-mailadres van de koper. 

 

3. Inschrijven voor cursussen 
 

- Het webformulier bevat een functie, welke de gebruiker 
verplicht alle relevante gegevens op te geven. Het verplicht 
invullen van een e-mailadres is vrijwel altijd noodzakelijk 
voor een goede verwerking van de inschrijving. 

- De website stuurt automatisch na elke inschrijving voor een 
cursus een bevestigingsmail, met daarin de naam van de 
cursist en de cursus (de locatie, de duur en het tijdstip van 
de cursus). 

 

Gebruikerseisen interactie 
 

1.  Gebruikers willen vragen kunnen stellen aan een professionele 
hulpverlener via e-mail 

 
- De website bevat een functie, welke het interactiegedeelte 

van de website afschermt voor niet-leden. Gedacht kan 
worden aan een inlogscherm waarop het lidnummer en het 
wachtwoord moet worden ingevuld (TIP: het uitdelen van 
wachtwoorden is mogelijk door deze bijvoorbeeld weer te 
geven op de wikkel van het ledenblad van de 
Gezondheidsservice).  

- De website bevat een functie, welke automatisch een e-mail 
genereert met de mededeling dat de vraag is ontvangen. 

- De website stuurt de vragen door naar de juiste 
hulpverlener. Door de gebruiker te verplichten een vooraf 
gedefinieerd trefwoord toe te kennen (bijvoorbeeld in een 
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dropdown menu) kan de vraag gericht doorgestuurd worden 
naar de juiste hulpverlener. 

- De website bevat antwoorden op de meest gestelde vragen 
(Frequently Asked Questions) aan de hulpverlener. 

- De website heeft een functie om chatten met een 
hulpverlener mogelijk te maken. 

 

2. Gebruikers willen lotgenotencontact 
 
Aanbeveling: de website bevat een link naar de website van de 
Nederlandse Patiënten en Consumenten Federatie 
(http://www.npcf.nl/lotgenoten/index.htm), hier zijn zeer veel links 
te vinden naar patiëntenverenigingen, en kan ook online 
lotgenoten contact plaatsvinden. 
 
Tijdens de telefonische enquête zijn klanten van Thuiszorg 
Kempenstreek gevraagd naar hun wensen op het gebied van 
transactie en interactie. Onderstaande grafieken geven een 
overzicht van deze wensen.  
 
 

Wensen gebruikers over transacties
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Bestellen zorgproducten Opgeven voor cursussen via het internet Geen
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A
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n

Figuur 13: Wensen gebruikers over transactie 
 
Uit bovenstaande grafiek blijkt dat klanten van Thuiszorg 
Kempenstreek vooral geïnteresseerd zijn in de mogelijkheid om 
zich online in te schrijven voor cursussen. Daarnaast willen 
sommigen internet gebruiken voor het bestellen van producten. 

http://www.npcf.nl/lotgenoten/index.htm
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Wensen gebruikers over interactie
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Figuur 14: Wensen gebruikers over interactie 

 
Uit bovenstaande grafieken blijkt dat er vooral behoefte is aan 
lotgenotencontact. Daarnaast willen een aantal personen via e-
mail vragen stellen aan een hulpverlener 
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4. Schets inrichting backoffice 
 
 
 
 
Tijdens de focusgroepbijeenkomst van 6 februari bleek er behoefte 
aan een beperkt advies over de inrichting van het backoffice. 
Hoewel dit in feite buiten de opdracht valt, wordt in dit hoofdstuk 
een korte omschrijving gegeven van de betrokken actoren met 
bijbehorende taken en verantwoordelijkheden. Voorgesteld wordt 
zo snel mogelijk een team op te richten om de benodigde 
activiteiten voor de bouw van de website te begeleiden. 
 
Projectleider THICON 
De projectleider bepaalt de inhoud van de website en stelt 
richtlijnen op voor het publiceren en updaten van de website. 
Daarnaast onderhoudt deze persoon contacten met andere 
personen/organisaties welke betrokken zijn bij de ontwikkeling van 
de website. 
 
Communicatiemedewerker 
Deze medewerker fungeert als tekstschrijver op basis van het door 
inhoudsdeskundigen volgens redactiestatuut aangeleverd 
materiaal. Tevens verzorgt de communicatiemedewerker de 
promotie van de website en draagt er tevens zorg voor dat de 
interne- en de externe communicatie van Thuiszorg Kempenstreek 
op elkaar zijn afgestemd.Er kan bijvoorbeeld gedacht worden aan 
het plaatsen van links bij samenwerkingspartners en opname van 
de organisatie in de gangbare zoekmachines. Vanzelfsprekend 
zullen traditionele kanalen, bijvoorbeeld folders en nieuwsbrieven, 
benut blijven. 
 
Inhoudsdeskundigen 
Voorstel: voor het aanleveren van “content” worden binnen elke 
afdeling van de Thuiszorg Kempenstreek meerdere personen 
aangewezen. Zij leveren informatie aan en werken informatie op 
gezette tijden bij. 
 
Documentalist 
Deze persoon is verantwoordelijk voor toekenning van 
trefwoorden, het opstellen van een invoersjabloon en controle van 
de ingevoerde gegevens. Als hulpmiddel bij de invoer kan gebruik 
gemaakt worden van het al eerder genoemde Content 
Management Systeem (CMS).  
 
BOZ 
BOZ is verantwoordelijk voor het testen en evalueren van de 
website in fase 4 (zie de tabel van activiteiten in het 
projectvoorstel). Door middel van gebruikersonderzoek kan BOZ 
aanbevelingen geven voor verbetering qua inhoud, vorm en 
ondersteunende processen.  
 

Programmeur 
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De HTML-XMLprogrammeur is verantwoordelijk voor de bouw van 
de website in fase 3. Bij de bouw van de website wordt de 
programmeur door de projectleider op de hoogte gesteld van de in 
overleg met Thuiszorg Kempenstreek opgestelde richtlijnen en 
aanbevelingen van BOZ in fase 2. 
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5. Conclusie 
 
 
 
 
Gedurende de afgelopen zes maanden is onderzoek gedaan naar 
de wensen van externe gebruikers van THICON. Voor het 
achterhalen van deze wensen zijn eerst interviews afgenomen met 
sleutelfiguren binnen Thuiszorg Kempenstreek. Op basis van deze 
interviews zijn voorlopige gebruikersgroepen en 
informatiecategorieën samengesteld. De interviews uit het 
vooronderzoek zijn ook gebruikt bij het ontwikkelen van een 
vragenlijst voor de klanten van Thuiszorg Kempenstreek.  
 
De vragenlijst is vervolgens gevalideerd en vastgesteld door de 
projectleider Frank Nagelkerke. De vragenlijst is telefonisch 
afgenomen bij 26 klanten, waarbij van elke gebruikersgroep 2 à 3 
personen zijn benaderd. Op basis van de telefonische enquête is 
opnieuw een lijst met gebruikersgroepen en informatiecategorieën 
samengesteld. Ook is door de telefonische enquête inzicht 
verkregen in het belang van de diverse behoeften op het gebied 
van informatie, transactie en interactie. De verschillende grafieken 
geven de  informatiecategorieën, transactiemogelijkheden en 
interactiemogelijkheden weer. 
 
Op 6 februari zijn de eerste resultaten gepresenteerd tijdens een 
feedbackbijeenkomst met de focusgroep. Op basis hiervan is een 
gevalideerde lijst met gebruikersgroepen, clusters van vragen en 
informatiecategoriëen opgesteld.Tenslotte is een lijst met 
gebruikerseisen en functionaliteiten opgesteld en zijn 
aanbevelingen gedaan omtrent de inrichting van het backoffice. 
 
Op basis van voorgaande beschrijvingen kunnen de vastgestelde 
informatiecategorieën ingevuld worden en kan bouw van de 
website aanvangen. Aanvullend gebruikersonderzoek kan 
plaatsvinden, als er een testversie van de nieuwe website 
beschikbaar is.  
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Bijlage I: USERfit-methode 
 
Bron: A practical handbook on user-centred design for Assistive 
technology. David Poulson, Martin Ashby and Simon Richardson. 
HUSAT Research Institute, Loughborough University(UK), 1996, 
P.86. 
 
Inleiding 
 
Het praktijkhandboek kwam tot stand binnen het USER 
Project(User Requirements Elaboration and Assistive Technology) 
uit het TIDE-programma (DG XIII) van de Europese Commissie. 
De afkorting TIDE staat voor “Technology Initiative for Disabled 
and Elderly people”. Het TIDE USER-consortium heeft drie 
partners uit Engeland, Italië en Noorwegen. Als trekker fungeert 
het HUSAT Research Institute, gevestigd aan de Loughborough 
University in Leicestershire, UK. 
 
Het USERfit-handdoek geeft gedetailleerde richtlijnen voor de 
ontwikkeling van ondersteunende technologische producten vanuit 
gebruikersperspectief. Ontwikkelaars krijgen een kader om de 
juiste vragen te stellen gericht op productspecificatie en 
productevaluatie. 
 
Centraal staat het concept “usability”, dat in het Nederlands 
vertaald zou kunnen worden met “gebruikerswaarde”, in 
combinatie met de termen “gebruikersgemak” en 
“gebruiksvriendelijkheid”. In plaats van uit te gaan van een 
gemiddelde gebruiker, worden eerst gebruikersgroepen 
gedefinieerd. Speciale aandacht gaat daarbij uit naar de 
senioren(in 2020 zal ruim 20% van de populatie in landen van de 
Europese Unie boven de 65 jaar zijn) en mensen met een 
handicap en/of stoornis. Ook binnen de ergonomie plaats men de 
gebruiker vanaf de start van het ontwikkelingsproces in het 
centrum, in plaats van de machine of het instrument. Vaak wordt 
eerst een prototype ontwikkeld, om na een testfase de volledige 
specificaties van een product te kunnen beschrijven. 
Ontwikkelingsdoelen liggen op de gebieden: effectiviteit, 
efficiëntie, veiligheid en comfort. 
Het beantwoorden van de vraag “ Wie is de gebruiker?” valt in drie 
onderdelen uiteen. Te weten, het identificeren van: 
 

1. relevante stakeholders 
2. gebruikerskenmerken 
3. gebruikerseisen 

 
Maatregelen om usability te verbeteren liggen op een aantal 
terreinen 
 

- een inherent goed ontwerp 
- de match tussen product en functie/ taak 
- de match tussen product en (zijn wijdere) omgeving 
- een goed ontwerp van de user interface 
- de match met de bekwaamheden van de gebruiker 

rekening houdend met zijn beperkingen 
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- training en ondersteuning van de gebruiker 
- adequate service 
 

Ontwikkelingsfilosofie 
USERfit omvat een ontwikkelingsfilosofie die het best te 
beschrijven valt in termen van: 

- Gebruikersgecentreerd: productontwikkeling geschiedt op 
basis van gebruikerseisen. Doel is de ontwikkeling van een 
product dat echte waarde heeft voor de eindgebruikers, dat 
rekening houdt met bekwaamheden van de gebruiker en 
dat past op de reden waarvoor het ontwikkeld is. 

- Systeem georiënteerd: de ontwikkelaar begrijpt de 
faciliterende omgeving waarin het product gebruikt zal 
worden. 

- Iteratief: in plaats van een lineair ontwikkelingsproces met 
afgeronde stadia wordt een cyclisch proces voorgesteld. Op 
deze wijze kan er beter ingespeeld worden op het 
veranderende gebruik van het product en de hiermee 
samenhangende veranderingen in de gebruikersbehoeften. 

 
Een set van negen instrumenten voor onderzoek naar 

1. Gebruiker 
2. Activiteit 
3. Product 
4. Omgevingscontext 
5. Productomgeving 
6. Functionele specificaties 
7. Gebruikerswaarde 

 
De USERfit-methode biedt een kader om ontwikkelingsinformatie 
te verzamelen. USERfit stelt de onderzoeker instaat 
gebruikersgroepen te identificeren en te beschrijven; in detail hun 
productbehoefte te beschrijven; deze behoeften om te zetten in 
een productspecificatie; en tenslotte doelen op het gebied van 
gebruikerswaarde te benoemen op basis waarvan het product 
geëvalueerd en verbeterd kan worden. 
 
Het handboek geeft ondersteunende informatie over 

- onderzoek met de USERfit-methode; 
- instrumenten en technieken om gegevens te verzamelen; 
- (technische) ontwerpaanbevelingen voor producten voor 

bepaalde categorieën mensen met een handicap; 
- informatiebronnen op het gebied van methoden en 

technieken van onderzoek en contactorganisaties(incl. een 
uitgebreide bibliografie). 
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USERfit-methode: samenvatting 
Het gebruikersonderzoek THICON vindt plaats met behulp van de 
USER-fit methode. Een “Gereedschapskist bestaande uit een set 
van negen instrumenten om de vier fasen in het 
ontwikkelingsproces van een informatie -en 
communicatievoorziening  van Thuiszorg Kempenstreek te 
ondersteunen.  
De ontwikkeling start met een probleem-definitiefase (1), gevolgd 
door de ontwikkeling van een functionele specificatie (2), een 
bouwfase (3) en tenslotte een test- of evaluatiefase (4). Deze 
laatste fase vormt weer de start van een volgende 
ontwikkelingsgang. Met deze methode wordt op basis van een 
iteratief proces met de toekomstige gebruiker een beschrijving 
gemaakt van hun wensen en eisen. Op basis hiervan gaat de 
ontwikkelaar tijdens de bouwfase aan de slag. De methode is door 
de universiteit van Loughborough(UK) ontwikkeld en reeds 
toegepast in de door de Europese Commissie te Brussel 
gefinancierde ontwikkeling van DISCUS. De methode richt zich 
specifiek op oudere mensen met een handicap. 
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Bijlage II: Interviews ten behoeve van 
Thicon 
 
Verslag interview Thuiszorg Kempenstreek 18-09-2002 t.b.v. 
Thicon 
 
Doelstelling gebruikersonderzoek: 
 
Het met behulp van de USERfit-methode onderzoeken en 
analyseren van eisen en wensen die gebruikers stellen aan 
Thicon(Thuiszorg Kempenstreek Informatie en Communicatie 
Online) en de vertaling hiervan naar specificaties voor het te 
ontwikkelen informatiesysteem. 
 
Doel interview: inzicht verkrijgen in taken en activiteiten van de 
zorgcentrale ten behoeve van de inrichting van de website welke 
deel zal uitmaken van Thuiszorg Kempenstreek Informatie en 
Communicatie Online(THICON). 
 
Interviewden:  José Burgers, verpleegkundige 
   Francine van Leeuwen, telefoniste/centraliste 
 
Interviewers:  Jan Vermeulen, ICT-adviseur 
   Marcel Groenenboom, stagaire UvT/BIK 
 
 
1. Kunt u een overzicht geven van uw werkzaamheden? 
 
De centralisten zijn bereikbaar tussen 7:00 en 18:00. Er wordt 
meestal zo’n 5 à 6 uur achter elkaar gewerkt. Daarnaast doet van 
7:00 tot 8:00 de centrale dienst als Centrale Huisartsenpost 
(CHP)/dokterspost voor veldhoven en omstreken 
 
De centralisten maken tussen 7:00 en 8:00 een voorselectie voor 
de huisarts. Er wordt een beoordeling gemaakt of er een afspraak 
gemaakt moet worden met een huisarts of dat een verzorger bij de 
klant langs moet komen. 
 
Tijdens de tijden dat er een huisartsenpost is beantwoorden de 
assistentes van de huisarts en verpleegkundigen van de thuiszorg 
de telefoon. 
 
2. Met hoeveel personen wordt de zorgcentrale bemand? 
 
Het aantal centralisten varieert van 10 personen overdag tot ruim 
20 personen ’s-avonds en in het weekend. Totaal dus zo’n 30 
personen. 
 
Er is een onderscheid te maken tussen verpleegkundigen en 
telefonisten. In principe beantwoorden de verpleegkundigen de 
vragen.  
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Een telefoniste geeft geen inhoudelijke antwoorden. Telefonisten 
zijn er alleen voor “overloop” (als de directe lijnen bezet zijn). Zij 
noteren NAW gegevens en kort de zorgvraag in steekwoorden 
(bijvoorbeeld: voeding?, baby 5 mnd.). Dan wordt een briefje 
neergelegd bij de verpleegkundige welke de klant terugbelt. 
 
3. Wat zijn de functies van de zorgcentrale? 
 
Er zijn 3 groepen medewerkers te onderscheiden 

• Groep verpleegkundigen 
• Groep telefonisten 
• Groep doktersassistenten 

 
De verpleegkundigen hebben 2 hoofdtaken: 
 
Hoofdtaak 1: Indicatiestelling.  

- Verpleegkundigen krijgen de indicatiestelling “Thuiszorg” 
van het RIO door. 

- Alle zorgvragen komen binnen bij de verpleegkundige en 
worden door haar beoordeeld (verpleging nodig, verzorging 
nodig, huishoudelijk werk/gezinszorg nodig?). 

- Er wordt gekeken of de vraag gematched kan worden met 
het aanbod (op welke locatie, door welke zorgverlenende 
medewerker?). 

- De verpleegkundigen weten waar en waarvoor er een 
wachtlijst is. 

- Op basis van de zorgvraag en gegevens van de wachtlijst 
wordt gekeken waar de zorg geleverd kan worden en door 
wie. 

- Als er wel een indicatiestelling is maar geen zorg verleend 
kan worden, is er sprake van een wachtlijst (cliënt wordt op 
wachtlijst geplaatst) 

 
Hoofdtaak 2: het geven van inhoudelijke advies op het gebied van 
Ouder & Kind Zorg(OKZ) 
Deze hoofdtaak zal verder uitgewerkt worden onder 6. 
 
4. Wat zijn de belangrijkste groepen zorgvragers waarmee de 

zorgcentrale in contact komt? 
 

- Het Sint Joseph ziekenhuis uit Veldhoven 
- Vanuit het ziekenhuis komen regelmatige verzoeken 

binnen over patiënten die ten onrechte van de capaciteit 
van het ziekenhuis gebruikmaken. Er wordt dan 
gevraagd of de patiënt geholpen kan worden door 
Thuiszorg Kempenstreek. 

- Vragen van de klant die op zorg wacht 
- Wanneer kan de zorg geleverd worden? Dit varieert van 

een week tot enkele maanden. De centralisten zijn 
voorzichtig met het geven van termijnen, mede doordat 
het soms onduidelijk is wanneer de wachtlijsten opgelost 
zullen zijn. Indien er weer plaats is in een instelling dan 
geeft de instelling dat zelf door aan de zorgcentrale. 

- Als alternatief voor cliënten op de wachtlijst wordt 
aangegeven zelf gebruik te maken van het Persoon 
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Gebonden Budget(PGB), indien langer dan 3 maanden 
op zorg gewacht moet worden. 

- Jonge Gezinnen 
- Hier kunnen problemen ontstaan omdat bijvoorbeeld de 

moeder is weggevallen. 
- Ouderen 
- Ouderen vragen zich vaak af wanneer de zorg geleverd 

kan worden. 
- Mantelzorgers die bijvoorbeeld chronisch zieken 

verzorgen. 
- Deze willen bijvoorbeeld weten hoe een wond verzorgd 

moet worden. Soms is telefonische hulp voldoende. 
Anders is het mogelijk om eenmalig een wijkverzorger 
langs te laten komen om uit te leggen hoe een wond 
verzorgd dient te worden (instructie). 

 
5. Wat is het verschil tussen leden en niet-leden? 

 
Lidmaatschap van de Gezondheidsservice geeft korting op extra, 
(niet noodzakelijke) zorg. Hierbij kan gedacht worden aan korting 
op cursussen. Mensen die lid zijn van Thuiszorg Kempenstreek 
krijgen geen voorrang t.o.v. andere mensen die op de wachtlijst 
staan. 
 
Dit eerste gedeelte had voornamelijk betrekking op de inzet van  
patiëntenzorg. Hieronder zal verder gegaan worden over de 
inhoud van Ouder Kind Zorg(OKZ) 
 
-----------------------------------------Einde inzet van Zorg-------------------- 
 
6. Wat voor vragen hebben ouders over de verzorging van 

hun kind? 
 
Hoofdtaak 2: het geven van inhoudelijke advies op het gebied van 
Ouder & Kind Zorg(OKZ) 

- Vragen over voeding(mijn kind wil niet eten; mijn kind geeft 
vaak over) 

- Mijn kind huilt veel, wat moet ik doen? 
- Vragen over de overschakeling van borstvoeding naar 

gewone voeding. 
- Etc. 

De zorgcentrale heeft de taak van het geven van informatie over 
de verzorging van Ouder & Kind overgenomen van het 
consultatiebureau. Deze hebben het te druk met het geven van 
inentingen etc. Bewoners van het werkgebied en ook van buiten 
weten dat ze door het  speciale telefoonnummer te bellen, advies 
kunnen krijgen. 
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7. Wat voor mogelijkheden zijn er op het gebied van Ouder & 

Kind zorg met betrekking tot automatisering? 
 
De volgende informatie is aanwezig in folders/protocollenboeken 
en is tevens geschikt om weer te geven op een website. 

- Afbouwen borstvoeding, 
- Bewaren borstvoeding 
- Borstontsteking 
- Darmkramp 
- Diarree 
- Dreigende borstontsteking 
- Harde schijven bij borstvoeding 
- Inenting 
- Koorts 
- Lekkende borsten 
- Slecht drinken door verkoudheid / verstopt neusje 
- Slaapproblemen  
- Spruw 
- Spugen 
- Tepelkloven 
- Teruglopen van de borstvoeding 
- Verkoudheid 

 
Een gifwijzer of een voedingschema zijn ideaal om op internet 
weer te geven 
 
8. Naar wie wordt de klant doorverwezen als de vraag van de 

klant niet adequaat  beantwoord kan worden? 
 
Als Thuiszorg Kempenstreek de zorg zelf niet kan leveren en er 
toch hulp noodzakelijk is, wordt er vaak doorverwezen naar de 
wijkverpleegkundige. Beperkt is het mogelijk dat Thuiszorg 
Kempenstreek mankracht van een bureau inhuurt en zelf hiervoor 
de rekening betaalt.  
Ook kan de cliënt de mogelijkheid aangeraden worden om 
particulier zorg in te kopen(met behulp van PGB). In dat geval 
betaalt de cliënt de rekening.  
 
9. Hoe gaan jullie om met het geven van slecht nieuws? 
 
De verpleegkundige geeft aan dat het bericht dat iemand op de 
wachtlijst komt en/of blijft staan veel onzekerheid voor de cliënt en 
zijn familie met zich meebrengt. Voor de verpleegkundige die 
hierover met de cliënt communiceert is dit vaak moeilijk. Er zijn 
geen  protocollen waar in wordt aangegeven hoe met het geven 
van slecht nieuws(u moet op een wachtlijst) moet worden 
omgegaan. Wel worden er trainingen georganiseerd waarin verteld 
wordt hoe het beste deze mededeling aan de klant kan worden 
overgebracht. 
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10. Wat zijn de belangrijkste vragen met betrekking tot Ouder 

& Kind Zorg en hoe kan deze informatie op een website 
worden weergegeven? 

 
- Vragen over voeding. 
- Vragen over vaccinaties. Het vaccinatieschema leent zich 

uitstekend om op een website opgenomen te worden. Ook 
kan informatie uit het protocollen boek gepubliceerd 
worden. Hierin staat beschrijven wat er gedaan dient te 
worden als er allergische reacties op treden na inenting. 

- Er is een gifwijzer beschikbaar op papier. Ook deze kan op 
de website geplaatst worden. 

 
11. Voor wie kan deze informatie interessant zijn? 
 

1. Voor de medewerkers van de zorgcentrale, zodat deze snel 
informatie kan worden opgezocht. Vooral voor nieuwe 
medewerkers kan dit erg nuttig zijn. 

2. Voor de klanten van Thuiszorg Kempenstreek, bijvoorbeeld 
Ouders met een Kind. Door de informatie over Voeding en 
inentingen online aan te bieden kunnen medewerkers van 
de zorgcentrale ontlast worden. 

 
Opmerking: Ondanks dat informatie vaak op internet te vinden is 
bellen klanten toch nog even naar de zorgcentrale om een 
bevestiging te krijgen van hun eigen vermoedens. Echter doordat 
de klant zich van te voren al via internet geïnformeerd heeft kan de 
vraag helderder gesteld worden. 
 
12. Hoelang duurt een gesprek door de telefoniste gemiddeld? 

 
Enkele minuten. Er worden wat tips gegeven waarmee de 
gebruiker vervolgens zelf aan de slag kan. Eventueel kan de 
gebruiker daarna nog zelf contact opnemen met een andere 
instelling. Vaak is dit een wijkverzorger, deze heeft meer kennis. 
 
13. Hoeveel vragen worden er per dag beantwoordt? 
 
Tussen de 500 en 700 totaal door. Dit is zo’n 100 per persoon. 
 
14. Zijn er nog ander taken welke de telefonisten uitvoeren? 

 
Woonzorgalarmering (er wordt een spreek-luisterverbinding met 
de cliënt tot stand gebracht vanuit de zorgcentrale: wat is er aan 
de hand?). Woonzorgalarmering heeft prioriteit. De oproep wordt 
door de telefonisten onmiddellijk beantwoord of zij verbinden door 
naar de verpleegkundige. Als het een hulpvraag voor de 
verpleegkundige dan wordt 

1. De contactpersoon ingeschakeld 
2. De persoon wordt aan de lijn gehouden tot de 

contactpersoon arriveert. 
 
15. Welke mensen kunnen nog meer geïnterviewd worden met 

betrekking tot inhoudelijke vragen? 
 
Gedifferentieerde verpleegkundigen op de volgende gebieden: 
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- Diabetes 
- COPD 
- Decubitus (preventie) 
- Wondverzorging  

Etc. 
 
16. Andere automatiseringsmogelijkheden ? 
 

- Ter ondersteuning van de twee rechtstreekse 
telefoonnummers (Indicatiestelling en Ouder Kind Zorg 
(OKZ). 

- Het automatiseren van de sociale kaart. (zorgwel.brabant.nl 
zal in een behoefte voorzien). 

- Protocolboeken, met bijvoorbeeld vaccinatieschema’s, 
voedingsschema’s (zie ook interviews van Sjef Teurlings), 
die de verpleegkundigen ondersteunen. 
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Interview Thuiszorg Kempenstreek 8 
oktober 2002 
 
Geïnterviewden: Anne-Marie van Dorsten, verpleegkundige in 

de wijk 
   Beppie Hubert, verzorgende 
 
Doelstelling gebruikersonderzoek: 
 
Het met behulp van de USERfit-methode onderzoeken en 
analyseren van eisen en wensen die gebruikers stellen aan 
Thicon(Thuiszorg Kempenstreek Informatie en Communicatie 
Online) en de vertaling hiervan naar specificaties voor het te 
ontwikkelen informatiesysteem. 
 
Doel interview: inzicht verkrijgen in taken en activiteiten van 
verpleegkundigen en verzorgers ten behoeve van de inrichting van 
de website welke deel zal uitmaken van Thuiszorg Kempenstreek 
Informatie en Communicatie Online(THICON). 
 
1. Wat voor werk doet u? 
 
Anne-Marie van Dorsten 
 
Anne-Marie werkt 21 uur in de week op parttime basis. Dit doen 
overige de meeste medewerkers. Dit werk wordt vrijwel alleen 
maar gedaan door vrouwen. Anne_marie werkt voornamelijk in de 
ochtendzorg. 
 
De volgende activiteiten worden gedaan: 

- wassen 
- aankleden 
- terminale zorg 
- wondverzorging 
- het geven van spuiten 
- diabeteszorg(vaak in opdracht van iemand van 

gespecialiseerde zorg) 
- een begeleidende en enigszins coördinerende functie 
- contactpersoon voor de huisarts 
- Zorgdossier bijhouden 
- Indicatiestelling en evt. het wijzigen van de indicatiestelling 

 
Beppie Hubert 
 
Werkt ook op part-time basis maar draait ook regelmatig avond -
en nachtdiensten. 
Verzorgende mag wat minder dan de verpleegkundige in de wijk. 
Verzorgende mogen geen spuiten geven of wonden verzorgen. 
Wel mag ze de klant medicijnen toedienen. Ook de verzorgende 
heeft contact met de huisarts. 
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2. Wat voor opleiding heeft u gedaan? 
 
Annemarie van Dorsten 
 
Verpleegkunde A en ruime ervaring in de thuiszorg 
Beppie Hubert:  
 
MBO opleiding verzorging 
 
3. Met wie wordt er samengewerkt? 

 
Er wordt gewerkt in teams van zo rond de 8 personen. In die 
teams zitten 4 gemiddeld zo 4 verzorgenden en 4 
verpleegkundigen in de wijk. Beppie Hubert is op dit moment 
eindverantwoordelijk voor 8 klanten. Daar moet zij dus het 
zorgdossier voor bijhouden. Binnen de teams is er geen behoeften 
aan communicatie via het internet, omdat de teams elkaar elke 
dag al regelmatig spreken.  
 
Voor contact met andere teams kan het gebruik van een website 
een handig hulpmiddel zijn. Ten behoeve van de uitwisseling van 
de uitwisseling van kennis en vaardigheden tussen deze teams is 
wel behoefte aan een website. 
 
Daarnaast wordt er samengewerkt met huisartsen. Er vind 3 keer 
per jaar overleg plaats over samenwerking. Dan wordt vooral 
besproken hoe het werk tussen verpleegkundige in de wijk en de 
huisarts verdeeld wordt. Internet kan hier ook gebruikt worden als 
extra communicatiemedium. 
 
4. Hoeveel jaar ervaring hebben jullie op het gebied van 

thuiszorg en wat is jullie ervaring met computers/ internet? 
 

Beppie Hubert heeft 6,5 jaar ervaring. Annemarie van Dorsen 12,5 
jaar ervaring. Allebei hebben ze wel een PC thuis. De middelen 
zijn aanwezig, maar er wordt vrij weinig mee gedaan.het tikken 
van een eenvoudige brief in Word is geen groot probleem. 
Internetten lukt ook wel met hulp van partner. 
 
5. Hoe ziet jullie dagindeling eruit? 
 
8 uur verzamelen in gebouw van Thuiszorg Kempenstreek. Daar 
wordt op de planning gekeken. Dan wordt gekeken of er 
veranderingen zijn in de situatie van de klant. Deze zijn genoteerd 
door de avonddienst en nachtdienst. Bij ziekmeldingen worden de 
overgebleven activiteiten verdeeld over de andere personen. 
 
Dan wordt de route gedaan zoals deze gepland is. Overdag 
kunnen er veranderingen optreden in de planning door eventuele 
spoedgevallen. In de ochtendronde is het over het algemeen het 
drukste. 
 
6. Aan wat voor trainingen heeft u behoefte en/of welke 

trainingen worden gegeven? 
 

Er worden cursussen geven over hoe je iemand in bad doet en 
cursussen gegeven over bijvoorbeeld mogelijke 
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woonaanpassingen door een woonspecialist. Er zijn een aantal 
verplichte cursussen door specialisten over: 
 

- tiltechniek 
- aanpassingen in huis 
- ongewenste intimiteiten 
- over diabetes 
- kanker en de omgang met deze patiënten 

 
Nieuwe mensen krijgen een aantal verplichte cursussen en 
vrijwillige cursussen voor specialisatie. 
 
De vrijwillige cursussen worden gegeven door het hoofdkantoor. 
Anne-Marie en Beppie worden slechts 1 keer per jaar hierover 
geïnformeerd.  
 
Het zou goed zijn als een overzicht kwam van deze cursussen op 
een website, zodat men heel het jaar door weet dat er cursussen 
gevolgd kunnen worden. Het online aanbieden van teksten en/of 
videomateriaal kan een handig hulpmiddel zijn. Volgens de 
geïnterviewden was er weinig videomateriaal voorhanden. 
 
7. Hoe wordt de planning gemaakt? 
 
De cliëntgerichte planning gebeurd nog steeds aan de hand van 
een goedwerkend kaartenbak systeem. Vroeger is geprobeerd dit 
systeem te vervangen. Alleen dit bleek ondoenlijk door het late 
moment dat de planning pas vast ligt. In de huishoudelijke hulp, 
waar alleen eenvoudige werkzaamheden zoals schoonmaken 
worden gedaan en weinig wijzigingen zijn wordt bij de planning wel 
van zo’n systeem gebruik gemaakt. 
 
8. Is bij jullie bekend of er door de klanten zelf gebruik wordt 

gemaakt van internet? 
 
Door ouderen(>60) wordt er niet of nauwelijks gebruik gemaakt 
van internet. Bij de groep van jongere klanten van zo 40-55 wordt 
wel veel van internet gebruik gemaakt voor lotgenotencontact en 
het opzoeken van informatie over ziekten. Volgens medewerkers 
zelfs verbazend veel. 
 
9. Moeten jullie zelf nog spullen kopen bij 

Thuiszorgshop(verband, spuiten)? 
 
Nee, dit moet de patiënt allemaal zelf halen bij apotheek of 
thuiszorgshop. Vrijwel alles kan thuis bezorgd worden. 
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10. Welke rol speelt de mobiele telefoon bij jullie werk? 
 
De medewerkers houden elkaar op de hoogte door middel van de 
mobiele telefoon. Dan wordt vaak de voicemail ingesproken. De 
medewerkers houden er niet van om bij de klant te bellen. In het 
gebruik van SMS zagen zij een groot voordeel. De voicemail hoeft 
dan niet te worden afgeluisterd. De medewerker kan dan gewoon 
even op zijn telefoon kijken om te zien wie er teruggebeld wordt. 
 
11. Tegen welke problemen lopen jullie aan tijdens je werk en 

hoe kan het internet hier een oplossing voor bieden? 
 
Een groot probleem tijdens het werk is dat er vaak 
onduidelijkheden zijn over de richtlijnen. Soms zijn medewerkers 
van Thuiszorg Kempenstreek uit Eersel eerder op de hoogte over 
de richtlijnen dan de medewerkers uit Geldrop. Centraal beheer 
van deze richtlijnen vanuit een centraal punt zou een oplossing 
kunnen zijn. Door de nieuwe richtlijnen middels een website of e-
mail aan de medewerkers te versturen is iedereen (en 
tegelijkertijd) op de hoogte van de laatste richtlijnen. 
 
12. Hebben jullie ook te maken met personeelsproblemen? 
 
Ja, er komt weinig nieuw personeel binnen. Twee jaar terug 
hadden zich wel wat stagaires aangemeld, maar er was geen tijd 
om deze mensen in te werken. 
 
Kort samengevat zijn de problemen veroorzaakt door: 
 

1. Veel vrouwelijk medewerkers die veelal slechts part-time 
werken 

2. De lage salarissen 
3. Weinig mensen beschikbaar om anderen in te werken. 

 
13. Wie zouden er nog meer geïnterviewd kunnen worden ten 

behoeve van het project THICON? 
 

- Gesprekken met een wijkverpleegkundige(Anne-Marie is 
verpleegkundige in de wijk, dit is weer net iets anders) 
kunnen nuttig zijn. Deze hebben een HBO-V opleiding en 
doen ook meer met betrekking tot coördinatie en planning. 

- Eventueel met een gedifferentieerd werkende 
- Eventueel met jeugdhulpverlener 
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Bijlage III: Vragenlijst telefonische enquête 
van 26 eindgebruikers 
 
Vragenlijst 
 
Telefonisch zal onderstaande vragenlijst worden afgenomen. 
Bij deze alvast de vragen, zodat u zich goed kunt voorbereiden op 
het gesprek. 
 
1. Geef hieronder aan tot welke gebruikersgroep u behoort: 
 

a. Afnemer huishoudelijke hulp 
b. Afnemer verzorging en verpleging 
c. Afnemer gespecialiseerde verpleging 
d. Afnemer voedingsdiagnostiek 
e. Afnemer kraamzorg 
f. Afnemer peuter –en Kleuterzorg 
g. Afnemer consultatiebureau 
h. Afnemer gezondheidsservice (lid) 
i. Afnemer gezondheidsservice (niet lid) 
j. Familie en relaties 
k. Mantelzorger 
l. Afnemer Thuiszorgwinkel(bezoeker website 

www.thuiszorgshop.nl) 
m. Afnemer Thuiszorgwinkel (fysieke winkel) 

 
2. Afname producten en diensten van Thuiszorg 

Kempenstreek 
 
Kunt u op de bijgeleverde lijst met producten en diensten(Bijlage 
1, pagina 5) aangeven van welke u gebruikmaakt of in de 
toekomst gebruik wilt maken? 
 
3. Zou u uzelf aan de hand van de volgende kenmerken 

willen omschrijven(informatie wordt vertrouwelijk 
behandeld)? 

 
A. Leeftijd: 
B. Aantal kinderen: 
C. Werk: 

- Ja/nee 
- Zo ja, aantal uren in de week: 

D.  Door welke omstandigheid bent u met Thuiszorg 
Kempenstreek in contact gekomen? 

E. Aan welke informatie had u op dat moment behoefte? 

 
F. Is deze informatiebehoefte in de loop van de tijd 

veranderd? 
G. Ervaring met computers en internet: 
H. Waarvoor gebruikt u internet? 

a. Contact met familie en relaties(e-mail, chat): Ja / Nee 
b. Opzoeken gezondheidsinformatie ? Ja / Nee 
c. Aanschaf van producten / diensten? Ja / Nee 

http://www.thuiszorgshop.nl/
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4. Contactname 
 
Op welke manier bent u met Thuiszorg Kempenstreek in contact 
gekomen? 

a. Zelf contact gezocht 
b. Doorverwijzing door een professional(ziekenhuis, 
huisarts, etc) 
c. Familie, vrienden en relaties 

 

5. Betekenis van Thuiszorg Kempenstreek 

A. Wat denkt u dat Thuiszorg Kempenstreek voor u kan 
betekenen? 

 
a. Verlenen van zorg 
b. Adviseren bij gezondheidsproblemen 
c. Kopen van producten(bv. looprek) / diensten(bv. cursus) 

op het gebied van zorg, wonen en welzijn 
d. Advies over wetten en regelingen 
e. Anders, namelijk … 
 

B.  Over welke van bovenstaande categorie zou u informatie 
beschikbaar willen hebben op de website? Welke 
informatie zou u liever via een folder willen raadplegen? 

 
a. Informatie over een behandeling 
b. Gezondheidsinformatie 
c. Informatie over producten / diensten Thuiszorg 

Kempenstreek 
d. Informatie over wetten en regelingen 
e. Anders, namelijk… 

 
6. Informatiecategorieën van de website 
 
Welke informatie zou u via de website van Thuiszorg 
Kempenstreek willen raadplegen? (Een overzicht van de huidige 
informatie van de website van Thuiszorg Kempenstreek is te 
vinden in bijlage II) 
 
Huidige informatiecategorieën op de website van Thuiszorg 
Kempenstreek  
 

- Bereikbaarheid Thuiszorg Kempenstreek 
- Contactmogelijkheden Thuiszorg Kempenstreek 
- Missie en activiteiten Thuiszorg Kempenstreek 
- Kosten dienstverlening Thuiszorg Kempenstreek 
- Werkgebied Thuiszorg Kempenstreek 
- Bureau-adressen Thuiszorg Kempenstreek 
- Producten- en dienstenaanbod Thuiszorg Kempenstreek 
- Thuiszorgwinkel (thuiszorgshop.nl) 
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Uitbreiding informatiecategorieën  
 

- Over welke categorieën wenst u meer informatie? 
- Ontbreken er volgens u informatiecategorieën?  
- Zou u geïnformeerd willen worden over standaard 

behandelmethoden, die er op het gebied van de 
thuiszorgverlening zijn? Voorbeeld: wondverzorging. 

- Online aanbieden en ondersteunen van cursussen en 
trainingen 

- Informatie over wetten en regelingen 
(subsidiemogelijkheden) 

- Persoonlijke nieuwsbrief via e-mail 
- Inzicht in de wachttijden voor behandeling 

 
Over deze categorieën wens ik meer informatie: 
 

1. ………… 
2. ………… 
3. ………… 

 
De volgende categorieën zou ik toe willen voegen: 
 

1. ………… 
2. ………… 
3. ………… 

 

7. Transactiemogelijkheden 
 
Van welke transactiemogelijkheden wilt u in de toekomst gebruik 
gaan maken? 
 
a. Bestellen van zorgproducten via het internet 
b. Opgeven voor cursussen via het internet 
c. Invullen van aanvraagformulieren 
d. Anders, namelijk … 
 
8. Interactiemogelijkheden 
 
a. Wilt u via het internet afspraken kunnen maken? 
b. Wilt u op internet vragenlijsten invullen ter evaluatie van de 

dienstverlening door Thuiszorg Kempenstreek? 
c. Wilt u via het internet contact met lotgenoten? 
d. Wilt u contact met een professionele hulpverlener via e-mail? 
e. Anders, namelijk … 
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9.  Overige aanbevelingen voor de nieuwe website van 
Thuiszorg Kempenstreek 

 
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………… 
 
 
Bedankt voor uw medewerking!!!! 
 
 
Marcel Groenenboom, stagiaire Informatiekunde. 
Jan Vermeulen, ICT-adviseur Brabants Ondersteunings instituut 
Zorg. 
 

Producten -en dienstencatalogus 
 
Kunt u op de bijgeleverde lijst met producten en diensten van 
Thuiszorg Kempenstreek, aankruisen van welke u 
gebruikmaakt of in de toekomst gebruik wilt maken? 
 
Producten en diensten: 
 

a. Huishoudelijke verzorging 
b. persoonlijke verzorging 
c. verpleging 
d. gespecialiseerde verpleging 
e. gespecialiseerder verzorging 
f. voedingsvoorlichting en dieetadvisering 
g. zwangerschapsbegeleiding 
h. Kraamzorg 
i. Jeugdgezondheidszorg 
j. Woon-zorg alarmering 
k. Cursussen 
l. Bijeenkomsten 
m. Thuiszorgwinkel 
n. AWBZ hulpmiddelen verstrekking 
o. Video Home training 
p. Anders, namelijk … 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jave/ilba 03.470 


