DESI G N D O C U M E NT
PHYSI GO

In dit document is een overzicht te zien van de verschillende versies van de
prototypes. We hebben de prototypes van de mobiele applicatie meerdere
malen getest. De belangrijkste inzichten in het gedrag van de eindgebruiker,
die wij hebben ondervonden tijdens het testen, zijn ook beschreven.
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Inleiding
In dit document vind je de aanpassingen a.h.v de feedback op de concept testing
waarin we de concepten hebben getest op de doelgroep. We hebben ervoor gekozen om de twee losse concepten te combineren en er één concept van te maken.
Hieronder de uitleg van het aangepaste en gekozen concept.
CONCEPT APP
Allereerst willen we even duidelijk stellen dat er een koppeling tussen een webapp
(website die er uit ziet als applicatie) en de mobiele app van de gebruikers is. Dit
omdat hierdoor de fysiotherapeut persoonlijke schema’s kan toewijzen en de voortgang kan inzien van de cliënt. Hierbij kan de fysiotherapeut behandelen op maat,
daarnaast heeft hij de vrijheid om de cliënt bij te sturen waar nodig is. Maar dat is
niet de enige reden ook dit werkt als stok achter de deur.
De cliënt stelt zijn/haar hoofddoel (= hulpvraag van de cliënt) samen met de fysiotherapeut, deze behaal je d.m.v kleine subdoelen te stellen, je wordt hier doorheen
geleid door je oefeningen te doen. Dit is main focus van het concept duidelijke doelen voor ogen hebben en hier naar toe werken door je oefeningen te doen. De fysio
kan de duur van deze doelen ten alle tijden bijstellen om de haalbaarheid zo realistisch mogelijk te houden. We willen tenslotte niet dat de gebruiker gedemotiveerd
raakt wanneer zij hun doelen niet halen binnen een bepaalde tijd.
Daarnaast maken we ook gebruik van gamification en een beloningsysteem.
Wat houdt dit in?
Je spaart zogenoemde “heling punten” deze krijg je na elke voltooide oefening, met
deze punten kun je maandelijks een persoonlijke beloning instellen deze kun je zelf
bepalen.
Hoe werkt dit?
Je vult vooraf je beloning in met de daarbij behorende aantal punten. Wanneer je
deze punten hebt behaald beloon je jezelf met bijvoorbeeld een nieuw setje kleding.
Daarnaast kun je door de missies te doen extra punten verdienen om sneller bij je
persoonlijk doel te komen.
Er is een mogelijkheid om een zogenoemde “Peer” toe te voegen.
Wat houdt dit in?
De zogenoemde peer is een vriend(in), familie of kennis die jij zelf uitkiest om jou te
stimuleren, motiveren en te ondersteunen tijdens je behandelfase. Deze peer heeft
de mogelijkheid om jou voortgang in te zien en kan tijdens je behandelfase motiverende notificaties sturen. Deze notificaties kunnen bijvoorbeeld confronterende
berichten met plaatjes van je hoofddoel zijn.
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Daarbij hebben we ook een methode toegepast genaamd “Don’t break the chain”(J.
Seinfield, 2014)
Wat houdt dit in?
Je krijgt inzicht in je persoonlijke proces d.m.v een kalender overzicht waarbij je
groene bolletjes ziet voor de dagen waar jij je oefeningen braaf hebt gedaan. En
rode bolletjes voor de dagen dat jij je oefeningen niet hebt gedaan. D.m.v dit proces
wil je de intrinsieke motivatie aanspreken en wil je de reeks groene bolletjes niet
doorbreken. Ook is er een optie om de oefening vooruit te schuiven of vroegtijdig te
stoppen wanneer de cliënt teveel pijn heeft tijdens het uitvoeren van de oefeningen.
Dit zal een blauw bolletje in de kalender laten zien.
Ook kun je ook aangeven wanneer je het fijn vind om notificaties te ontvangen die
je eraan herinneren dat je de oefeningen nog moet doen.
Hierbij een voorbeeld scenario van hoofd- en subdoel:
Het hoofddoel is “Pijnvrij 15-20km kunnen fietsen”
De subdoelen zijn:
- Weer kunnen omkijken.
- Weer over mijn favoriete zandpaden kunnen fietsen.
Ook willen we rekening houden met fraudegevoeligheid alleen is dit erg lastig
aangezien je niet kunt controleren of men de oefening ook echt heeft gedaan. We
willen dit een soort van voorkomen door de “voltooi” knop van de oefening pas actief maken na een X aantal minuten. Om een goed beeld te krijgen van de progressie van de cliënt vragen we na elke oefening wat hun pijnniveau was tijdens deze
oefening.
Dus kortom samengevat je werkt naar een Hoofddoel toe waar kleine subdoelen aan
meehelpen om deze te bereiken, je werkt naar de subdoelen toe door de oefeningen uit te voeren. Daarnaast is er een mogelijkheid om punten te verdienen door je
oefeningen te doen en de missies te behalen.
Op de volgende pagina’s ziet u de wireframes, in de wireframe gebruikerstesten
worden zaken vastgelegd als navigatie, indeling en inhoud zonder gebruikt te maken van een visueel ontwerp. Hierdoor kunnen we een beter beeld krijgen wat de
testgebruikers denken over het structuur en niet afgeleid worden vanuit het visueel
ontwerp.
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FYSIO APP
We hebben ervoor gekozen om de mobiele applicatie zo eenvoudig mogelijk te maken, dit
omdat iedereen die de app gaat gebruiken het moet kunnen begrijpen. We hebben geëxperimenteerd met verschillende manieren van menu’s, knoppen, teksten, schermen en
uiteindelijk gekozen voor de meeste overzichtelijke versie.

Home scherm
Vanuit hier navigeren naar alle
andere menu’s.

Doelen scherm
Zelf persoonlijke doelen instellen.

Subdoelen scherm
Gebruiker kan persoonlijke
subdoelen instellen.

+ Alle menu’s te vinden.
- Teveel menu’s

+ Makkelijk doel in te stellen.
- Extra input vereist om doel in te
stellen.
- Veel leeg ruimte.

+ Makkelijk te begrijpen.
- Subdoelen moeilijk in te vullen
door gebruiker

Oefeningen doen
Video bekijken en oefening
doen.

Popup
Na elke voltooide oefening
popup.

Oefeningen
Overzicht van oefeningen

+ Video van oefening
+ Voortgang oefening
- Geen sets en herhaling

+ Pijnniveau doorgeven
+ Opmerkingen doorgeven

+ Overzicht van oefeningen
- Hoeveel herhalingen en sets?
- Verwarring schema en oefeningen?
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Selecteer subdoelen
Kies en creëer subdoelen.
+ Subdoel aanmaken
- Te veel handelingen verrichten

Notificatie instellen
Notificatie instellen voor je
doelen te behalen.

Pijnlevel
Voortgang in pijnlevel.
+ Voortgang agenda

+ Instellen van notificatie
- Verwachting bij instellingen menu

Agenda
Voortgang d.m.v. groene en
rode bolletjes.

Oefeningen voltooid.
Wanneer alle oefeningen zijn
voltooid.

+ Rode en groen bolletjes
+ Afspraken inzien

+ Visual herkenbaar door icon

Samenvattend versie 1
Het menu werd door de testers als te lang en veel ervaren, ook is er tijdens de test gebleken da
het menu moeilijk te bereiken is bij een groot scherm. De doelen en subdoelen zijn overzichtelijk maar de subdoelen zijn moeilijk te verzinnen door de testers. Bij de oefening doen weten de
testers niet hoeveel sets en herhalingen zij moeten doen. Ook de doelen en subdoelen zelf instellen werd niet als fijn ervaren door de testers. Na alle punten benoemd te hebben zijn er nieuwe
wireframes gemaakt aan de hand van feedback van de testers. Deze wireframes kunt u op de
volgende pagina terugvinden.
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Login
Simpele login d.m.v.
toegangscode.

Schema’s
Overzicht oefeningen.

Oefeningen doen
Oefening doen met video.

+ Simple login

+ Overzicht oefeningen
+ Hoeveel punten te verdienen
- Verwarring oefeningen en schemas

+ Beschrijving van oefening
+ Video van oefening
+ Aantal sets en herhalingen.
- Voltooid knop als checkbox?

Popup
Popup bij iedere oefening met
positivie feedback.

Popup 2
Extra popup voor positieve
feedback en terugkoppeling.

Oefeningen voltooid
Alle oefeningen voltooid.

+ Opmerkingen
+ Pijn niveau
- Ga nu verder Checkbox?

- Te veel handelingen verrichten
+ Niet fijn elke keer popup

+ Vinkjes bij videos
+ Progressiebalk
- Vlag?
- Mijn oefening en schemas verwarring.
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Progressie v1
Progressie inzien.
+ Punten inzien
+ progressie inzien
- Moeilijk woord progressie

Beloningen
Beloningen voor de client.
+ Beloningen
+ Beloningen Fysio gericht.
- Moeilijk te realiseren.

Progressie v2
Progressie inzien d.m.v groen
en rode bolletjes.

Progressie v3
Progressie inzien door diagram.

+ Motiverend gekleurde bolletjes.
+ Visueel overzichtelijk
- Agenda als v1 beter bij testers.

+ Makkelijk begrijpend
- Niet van deze tijd.
- Huide reeks en huide record overbodig.

Missies
Missies voor de client om extra punten te verdienen.

Instellingen
Notificatie instellingen.

+ Makkelijk vindbaar door de icon..
- Missies moeten meer richting fysio
oefeningen zijn.

+ Instellingen makkelijk vindbaar
- Instellingen niet op de juiste plek
- Meer opties?

Samenvattend versie 2
Na de nieuwe wireframes met testgebruikers te hebben getest hebben we een paar punten ondervonden zoals dat progressie als eenmoeilijk term wordt ervaren en niet voor iedereen te begrijpen
is, ook de progressie v2 gecombineerd met v1 vonden de testers het fijnste en meer motiverend
werken. De extra pop-up na de oefeningen voltooid te hebbenvonden ze te veel worden. De icon
voor instellingen kan anders een van tip was verander het met trophy(beloningen) icon. Op de
volgende pagina leest u hierover verder.
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Na de vorige test hebben we weer nieuwe schermen gemaakt en de oude waar nodig is aangepast. Deze schermen zijn aangepast a.h.v de feedback van de testgebruikers. Ook zijn er schermen hetzelfde gebleven omdat deze als positief werden ervaren door de testpersonen.

Subdoelen

Schemas

Oefeningen Te veel pijn

- Subdoelen moeilijk zelf in te vullen
door de testpersonen.

+ Menu structuur gemakkelijker
+ Makkelijk vindbaar.

- Niet vindbaar
- Onnodig je kan ook voltooien klikken en dan opmerking toevoegen.

Beloningen/Missies

Progressie
Tester vinden de bolletjes
goed werken iedereen wilt
groene bolletjes zien.

Progressie Pijn niveau
Progressie is voor mensen niet
altijd verstaanbaar.

+ Tabjes beloningen en missies makkelijk vindbaar.

+ Rode/blauwe bolletjes
+ Tabs

- progressie ander naarm zoals
agenda
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Samenvattend versie 3
Versie 3 werd door de testgebruikers veel beter ervaren door dat het menu structuur is aangepast,
kon iedereen het gemakkelijker vinden. Subdoelen zelf invullen vinden de mensen nog steeds
moeilijk. Instellingen stond eerst beneden bij versie 2 en nu boven in dit werd ook hier verwacht
door de testers. Ook de tester verwachten een home/dashboard waar die een overzicht in kan
zien. Hieronder ziet u de versie 4 dat is gemaakt aan de hand van feedback.

Nieuwe Dashboard

Doelen

Uw voortgang

+ Alle gegevens op een plek
+ Voortgang valt op
+ Quote waardevol gevonden
- Positie van voortgang

+ Niet meer zelf subdoelen invullen
+ Progressie in je doel werd waardevol gevonden door de testers en
ook motiverend

- Is de dit de zelfde als dashboard?
- Onnodig 2 keer voortgang te zien.
Dashboard is genoeg.

Samenvattend versie 4
Versie 4 werd goed ontvangen
door de gebruikers maar toch
waren er wat punten die anders
moesten. Zoals de benaming van
het schema en de agenda. Ook
is er ondervonden dat wanneer
je de doelen samen instelt met
een professioneel fysiotherapeut
dit als prettiger werd ervaren. Dit
omdat het vaak moeilijk is om
subdoelen te verzinnen die passen bij het hoofddoel(hulpvraag).

Menu Agenda
- Agenda verwarrend
- Dit was toch progressie?
+ Rode/groene bolletjes zijn nog
steeds waardevol gevonden door de
testers.

Snelle aanpassing op
benamingen
+ Oefeningen
+ Voortgang
+ Progressiebalk

Hierdoor hebben we de hoofden subdoelen invullen bij de fysio neergelegd, dit omdat zij dit
beter kunnen invullen. Dit hebben we zo aangepast na het
gesprek met de fysiotherapeut.
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Samenvattend Wirefrime Testresultaten
We hebben verschillende menu verdelingen en labels uitgeprobeerd. We hadden op de eerste
wireframe 5 labels in het menu waardoor het erg krap en teveel werd. Ook de benamingen van
de labels werden niet altijd goed begrepen. Uiteindelijk zijn er labels afgevallen en ook het menu
is naar onderen gehaald. Hierdoor word de ruimte van het scherm efficiënter gebruikt waardoor
de menu knopjes makkelijker te bedienen zijn vanaf de rand van het scherm. Ook is hierdoor de
interactie tussen het hoofdmenu opties altijd snel en gemakkelijk toegankelijk. We hebben ook
tijdens de fases nagedacht over een hamburgermenu, maar uiteindelijke hebben we er hier niet
voor gekozen, omdat dit voor elke optie weer een nieuwe handeling zou opleveren welke voor de
gebruiker extra handelingen oplevert.
Dashboard Gebruikerstest
Tijdens de eerste test hadden we geen dashboard dit is nu wel het geval. Het dashboard was tijdens het testen een veel gevraagde optie. Zo kun je als gebruiker wanneer je de app opent gelijk
een motivatie quote zien en ook de voortgang in je behandelfase.
Notificaties Gebruikerstest
Ook hebben we de notificatie getest onder de gebruiker, hierbij hebben we gevraagd hoe zij zouden reageren op een notificatie die hen herinnerd aan een oefening. Hier op hebben we positieve
reacties ontvangen maar ook werd er gevraagd “Wat er gebeurd als ik mij oefeningen daarvoor
al heb gedaan?“ of “Kan ik het ook uitstellen?“ We hebben onderzoek gedaan na hoe we de
gebruiker de meest optimale ervaring kunnen geven. dit heeft geleid tot de action buttons die
ervoor zorgen dat de gebruiker met 1 klik de oefeningen kan uitstellen, oefening doen of oefening
gedaan.
Doelen- of Subdoelen Gebruikerstest
De meeste testpersonen vonden het moeilijk om een subdoel te bedenken, en als ze een subdoel
hadden bedacht vinden ze het nog steeds moeilijk te bepalen of het nu ook echt een goed subdoel
is. Met deze redenen hebben we met fysiotherapeuten gesproken deze hebben ons verteld dat zij
dit liever invullen omdat ze dit ook tijdens het intakegesprek vragen. Door deze stap worden er
ook extra handelingen bij de gebruiker weggenomen. Tevens de koppeling tussen voortgangsbalk
en de oefeningen werd bij de gebruikers positief ervaren.
Voortgang-progressie Gebruikerstest
Tijdens het testen werd duidelijk dat de gebruiker niet altijd wist wat ze konden verwachten omdat
de tab progressie niet door iedereen werd begrepen. De term “progressie“ is daarna aangepast
naar “agenda“. Na nog wat testen te hebben afgenomen werd dit als verwarrend ervaren. Omdat
het eigenlijk ook geen agenda is. Deze tab is daarna weer aangepast naar “Voortgang“ De term
voortgang is duidelijker en sprak tijdens de testen gelijk tot verbeelding. Ook hebben we de verschillende versies van het tabje voortgan getest, hierbij is de keuze toch gegaan naar de voortgan
met rode en groene bolletjes in de vorm van een kalender. Deze keuze is gemaakt aan de hand
van een A - B test. Waarbij de gebruikers moesten selecteren welke zij het overzichtelijkste vonden en waardoor zij het meest gemotiveerd zouden raken. (ook is dit een vorm van persuasive
design)
Oefeningen-schema Gebruikerstest
Tijdens het testen werd al snel duidelijk dat de testgebruikers het als erg fijn ervaren om een overzicht te kunnen zien van hun oefenschema. Tijdens het testen zijn er een paar punten genoemd
zoals de benaming die aangepast zouden moeten worden omdat deze voor verwarringen zorgde.
Het tabje “Schema” is aangepast naar “Oefeningen“ waardoor het voor de gebruikers gemakkelijker is te begrijpen. Na alle wireframes getest te hebben, hebben we besloten om het visuele
design te ontwerpen en deze ook weer te testen bij de gebruikers, zodat het ontwerp past bij de
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App Design
Nadat we alle feedback hebben verwerkt en behandeld hebben we een selectie gemaakt en deze
meegenomen bij het ontwerpen van de app.
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Feedback op App Ontwerp 1
Tijdens het testen van het ontwerp hebben we de gebruikers gevraagd wat voor een gevoel ze
hebben bij de visuals. Zo werdt de kleur blauw en wit als positief ervaren, onder de testers werd
er gezegd dat de kleur blauw een medisch gevoel oproept. Dit zorgt ervoor dat de app als professioneel wordt ervaren. Ook roept dit een gevoel van vertrouwen en rust op.
We hebben het ontwerp met verschillende mensen besproken om zo veel mogelijk feedback
te kunnen ontvangen. Zo werd er ook gezegd dat het iets te wit was en er te veel voortgangsbalkjes in het dashboard zitten. Ook hebben we tijdens het testen gemerkt dat de fonts iets te
klein zijn waardoor sommige teksten niet goed te lezen waren.
Na alle feedback te hebben verwerkt, is er een nieuwe kleuren palet gekozen voor een nieuwe
ontwerp, zodat het iets meer persoonlijker kan aanvoelen.
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Feedback op App Ontwerp 2
De schermen die u hierboven en op de vorige pagina kunt zien zijn getest bij de gebruikers, hierbij is er gevraagd wat voor gevoel ze bij dit ontwerp hebben en of het persoonlijker en warmer
aanvoelt dan het koele blauw.
Voor ons is het belangrijk dat het ontwerp persoonlijk maar tegelijkertijd ook vertrouwd voelt.
Ook hebben we de ontwerpen naast elkaar gelegd bij de gebruikers en gevraagd waar hun
voorkeur naar uit zou gaan en welke profesionaliteit uitstraalt. Ook hebben we gevraag welke
het meest zou ondersteunen en motiveren.
Tijdens het testen van het ontwerp is er gebleken dat op de dashboard onnodig veel info staat.
Daarom hebben we ze gevraagd welke informatie voor hen belangrijk is. Zo werd er gekozen
voor totale oefeningen en Heling punten. Totaal herhalingen en Minuten actief werd als onnodig
ervaren. Ook hebben we ze gevraagd wat hen het meest opvalt in het dashboard. Hierop waren
de antwoorden het meest opvallend “doorgaan“ en daarna “persoonlijk doel“.
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Feedback op 2 ontwerpen
Na 2 soorten ontwerpen te hebben gemaakt, zijn deze neergelegd bij de testgebruikers om te
vragen welk gevoel zij bij de ontwerpen hebben. Uit de resultaten van de test zijn er interessante resultaten uitgekomen. We kregen verschillende soorten reacties gekregen hierop. Hieronder ziet u de belangrijkste punten die zijn genoemd tijdens de test.
Blauwe ontwerp:
- Kalm
- Op eigen tempo
- Vertrouwelijk
- Profesionaliteit
Rode ontwerp:
- Meer motiverend
- Harde aanpak
- Nu doen
Ook is er tijdens het testen gekeken naar de
structuur van de ontwerpen. Zo hebben we
ontdekt dat sommige schermen bij het andere
ontwerp betere werken.
Feedback Martin Leclercq (Graphic Designer)
We hebben de ontwerpen ook bij een expert in
grafisch design getest. Zo
hebben wij dhr. Martin gevraagd om kritisch
naar onze designs te kijken.
Uit het feedback sessie met Martin zijn er paar
punten benoemd die we hebben meegenomen
in het design van een nieuwe ontwerp.

-

Progressiebalk van doelen mag iets intenser.
Gradient kleur bij het submitten van je pijn niveau ( geen pijn grijs en bij veel pijn rood)
Blauwe ontwerp mag meer een eigen blauw krijgen zoals het rode ontwerp.
Keuze van Martin gaat naar het rode ontwerp.
Oefeningen voor vandaag kan je zien in het rode ontwerp en blauwe niet.
Missies kunnen wat aantrekkelijker gemaakt worden.

Dit zijn de belangrijkste punten die genoemd zijn, we hebben hem ook gevraagd wat de keuze
bij hem is tussen d+ e 2. Keuze van Martin is bij het rode ontwerp omdat het meer een eigen
kleur van rood heeft.
Ook is er bij gezet dat alle 2 de ontwerpen gebruikt kunnen worden om bijvoorbeeld een keuze
te geven aan de gebruiker voor het persoonlijker te maken.

Pag.

17

Peer Go
In ons concept hebben we een optie om een zogenaamde peer toe te voegen. Deze peer is
een vriend(in), familie of kennis die je zelf uitkiest om jou te stimuleren, motiveren en te ondersteunen tijdens je behandelfase. Deze peer heeft de mogelijkheid om jouw voortgang in te zien en
kan tijdens je behandelfase motiverende notificaties sturen. Deze notificaties kunnen bijvoorbeeld
confronterende berichten met plaatjes van je hoofddoel zijn.
We hebben het ontwerp voor de Peer Go niet uitgebreid kunnen testen, wel hebben we gevraagd
wat de testgebruikers ervan vinden als er een vriend toegevoegd kan worden. Hierop waren de
reacties positief.
Zo hebben we een paar vragen meegenomen om het concept aan te scherpen. Een van de belangrijkste vraag was; Krijgt de vriend een notificatie?
Bureaublad meldingen
We hebben onderzoek gedaan naar de vraag van de testgebruikers, zo kwamen we op bureaublad
meldingen. Deze notificatie systeem kan ingesteld worden door de vriend die dit wenst te gebruiken. Hiermee ontvangt de vriend van de cliënt een notificatie wanneer de cliënt onjuiste gedrag
toont.
Deze meldingen ontvangt de vriend op zijn desktop d.m.v. een pop-up die verschijnt. Hieronder
een voorbeeld van een bureaublad melding.

Ontwerp Peer Go
We hebben ervoor gekozen om de Peer Go web app zo eenvoudig mogelijk te maken, dit omdat
de vriend die de app gaat gebruiken het moet kunnen begrijpen. Zo hoeft de vriend geen extra
handelingen te verrichten om de cliënt een bericht te sturen of om de voortgang in te zien.
Op de volgende pagina ziet u het ontwerp.
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Web App Fysiotherapeut
Na het ontwerp van de mobiele applicatie te hebben getest, zijn we verder gegaan met het
ontwerp van het web applicatie (website voor de fysiotherapeut) deze web applicatie zal gebruikt worden door de fysiotherapeuten om de cliënt toe te voegen en inzicht te geven in hun
voortgang.
Voordat we zijn begonnen aan het ontwerp van de web app, hebben we een afspraak gemaakt
met de fysiotherapie praktijk PLUK!. We hebben PLUK! Al vanaf het begin van het project benadert en zij waren bereid ons te helpen bij het project. Bij de afspraak met de fysiotherapeut
hebben we nogmaals het concept uitgelegd en daarna gevraagd hoe zij dit nu doen met behandelplannen, oefeningen, video’s etc. Zo hebben we samen met de fysiotherapeut een lijst gemaakt met wat zij allemaal in de web app terug zouden willen zien. Ook wilden ze het heel erg
makkelijk en simpel hebben want het systeem waar ze nu mee werken is erg ingewikkeld en erg
onoverzichtelijk.
Notities Afspraak 22 Mei 2017
Web Applicatie
- Dashboard
- Client
- Agenda?
- Video’s/Oefeningen
- Documenten
- Vragenlijsten
- Voorlichting

-

Parameters toevoegen ( herhalingen, sessies)
Client toevoegen
Behandelplan inzien/toevoegen
koppeling tussen Intramed en web app??

Intramed een systeem waarmee fysiotherapeuten werken. Onoverzichtelijk en vormgeving niet
aantrekkelijk, gebruiker moet teveel handelingen
verrichten.

MAKKELIJK!
OVERZICHTELIJK!
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Web App Wireframe
Na het gesprek hebben we alle punten opgeschreven die een fysiotherapeut zou willen hebben
in het web app, ook is er een systeem genoemd genaamd Intramed een systeem waarmee fysiotherapeuten werken. We hebben uit de opgeschreven punten een selectie gemaakt en daarmee hebben we de eerste schetsen gemaakt. Na het schetsen beginnen we met de visuals die
zult u terugvinden in de volgende pagina’s.
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