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Scoren
met software
methode om software ergonomisch te beoordelen en te verbeteren
toegesneden op gegevensverwerking bij zorgverzekeraars met extra aandacht voor:
administratief seriewerk | contactcenters |
document imaging

Items die scoren
Een overzicht van de vijftien ergonomische aandachtspunten
voor software bij zorgverzekeraars; leidraad bij analyse, planvorming en evaluatie
Behalve dit overzicht bestaat de methode Scoren met software uit:
• De handleiding.
• Beoordelingsformulieren en Gebruikersformulieren. Deze
bieden ondersteuning bij het vaststellen en ‘waarderen’ van
knelpunten.
Alle materialen zijn in de laatste versie digitaal beschikbaar op www.controlz.nl.
Juni 2006
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Items die scoren
Item 1 Onvolledige taak

4

Omschrijving Door beperkingen in software of als uitvloeisel
van de werkorganisatie heeft de gebruiker geen complete
taak.
Voorbeelden Starten of afronden van de taak gebeurt door
een andere afdeling. Eentonig werk met korte cyclustijd.

Item 2 Saaie of onnodige taak

6

Omschrijving De gebruiker verricht taken die het geautomatiseerde systeem zou kunnen doen.
Voorbeelden De gebruiker moet altijd dezelfde informatie
kopiëren terwijl het systeem dit kan ‘weten’ en doen.
Gebruiker heeft geen macro (script of programma) voor herhaaltaak.

Item 3 80/20 regel

8

Omschrijving 80% van de taken kan uitgevoerd worden met
20% van de bedieningsmogelijkheden en informatie.
Voorbeelden Veel velden worden overgeslagen. Slechts 3
van 20 werkbalkknoppen worden gebruikt.

Item 4 Volgorde onlogisch

10

Omschrijving De volgorde in dialogen of in de velden past
niet bij de taak.
Voorbeelden Volgorde van velden is niet van linksboven
naar rechtsonder. Detailkeuze voor hoofdkeuze. Opvolgende
schermbeelden passen niet bij opvolgende taakstappen.

Item 5 Gebruiker is niet de baas

12

Omschrijving De gebruiker heeft een ondergeschikte rol of
wordt als zodanig benaderd.
Voorbeelden De gebruiker kan een ingezette actie niet
afbreken of terugdraaien. Het systeem bepaalt het werktempo. Het systeem laat niet zien wat het doet. Gebruiker snapt
niet waarom iets niet kan. Helpinfo en foutmeldingen leggen
de schuld bij gebruiker of zijn niet oplossingsgericht.

Item 6 Bevestigingsdialogen

16

Omschrijving Voor het uitvoeren van een gewone taak zijn
diverse windows nodig of er verschijnen popups.
Voorbeelden Voor één taak(stap) is data uit verschillende
windows nodig. Allerlei systeemmeldingen die dan ook nog
gesloten moeten worden met [OK]. Veel popup-windows
met korte ‘dialoogjes’.

Item 8 Beperkt image

18

Omschrijving De presentatie en afhandeling van scanimages (zoals gescande ingekomen post) is niet adequaat.
Voorbeelden Image en applicatie niet tegelijk zichtbaar. Te
klein image. Onhandig zoomen en scrollen.
Geen OCR (optische tekstherkenning).

2

20

Omschrijving De applicatie is niet tolerant voor vergissingen
van de gebruiker.
Voorbeelden Veldje vergeten leidt tot veel opnieuw invoeren. Gevoelig voor spaties en voorloopnullen. Onderscheid
hoofdletters en kleine letters.

Item 10 Slecht leesbaar

22

Omschrijving Het lezen gaat niet gemakkelijk genoeg.
Voorbeelden Kleine letters, slechte kleurcombinatie, lettertype met veel details, LCD/TFT met kleine pixels of niet passende resolutie.

Item 11 Codering slordig of te sterk

24

Omschrijving De codering van informatie (bijv. onderscheiden met kaders, vet, kleur of knipperen) ontbreekt, is te
sterk of is inconsequent.
Voorbeelden Velden voor ‘alleen-lezen’ zien er hetzelfde uit
als invoervelden. Statische informatie (veldnamen) valt meer
op dan dynamische informatie (veldinhoud). Er knippert
voortdurend informatie op het scherm. Overbodige kaders.
Iconen zijn onduidelijke of te gedetailleerd.

Item 12 Selectie is belastend

26

Omschrijving De gebruiker wordt mentaal of fysiek teveel
belast bij het maken en invoeren van een keuze.
Voorbeelden Teveel items in een lijst. Te diep in hiërarchische lagen. Items niet direct zichtbaar. Items niet geordend.
Lijst reageert niet op lettertoetsen. Lijst uitvouwen met klein
‘uitvalpijltje’.

Item 13 Scrollen

28

Omschrijving De gebruiker moet veel of onhandig scrollen
en er is weinig ondersteuning voor gemakkelijk scrollen.
Voorbeelden Te ‘lange’ schermbeelden. Horizontaal scrollen. Dunne scroll-balk. Geen <PgDn> mogelijk in lange
documenten.

14

Omschrijving Er zijn veel bevestigingsdialogen.
Voorbeelden Gebruiker moet acties vaak bevestigen. Men
drukt zonder aarzeling en zonder de vraag te lezen op return
of [OK].

Item 7 Veel (sub)windows

Item 9 Foutgevoelig

Item 14 Geen (snel-)toetsbediening

30

Omschrijving Er zijn geen (snel)toetsen beschikbaar voor
acties die vaak voorkomen.
Voorbeelden Geen onderstreepte <Alt+letter> beschikbaar (vooral bij applicaties in internetbrowsers). <Enter> en
<Tab> voldoen niet aan verwachting. Geen overzicht of kennis van sneltoetsen. Er is, voor ervaren gebruikers, geen
mogelijkheid om menu ‘kort te sluiten’.

Item 15 Ongunstige muisacties

32

Omschrijving Er zijn ongunstige muishandelingen nodig.
Voorbeelden Slepen. Dubbelklikken. Precies aanwijzen
(klein klikgebied).
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Scoren met software

Over elk item treft u de volgende informatie aan
Hoe beoordeel ik de software ten aanzien van dit item?
Hoe is een item te herkennen als knelpunt, probleem.
Hoe groot is de afwijking van een goede situatie?
Hulp bij het scoren door het aanreiken van voorbeeldscores.
Wat zijn de nadelige gevolgen van dit probleem?
Dit maakt de ernst van de situatie duidelijk.
En hoe kan het onder meer opgelost worden?
Suggesties voor oplossingsrichtingen. Ook wordt aangeduid op
welk vlak en vakgebied de oplossingsrichtingen liggen.

Toelichting
Bij het beoordelen van de grootte van de afwijking hanteert u de volgende ‘scores’
• De hinder is merkbaar voor de gebruiker
afwijking = 1
• Dit is vervelend voor de gebruiker
afwijking = 2
• Het is zelfs storend voor de gebruiker en aanleiding voor
fouten en kwaliteitsverlies
afwijking = 3
• Dit blokkeert de taakuitvoering ten dele of geheel
afwijking = 4
U vult de afwijkingsscore in op het gebruikersformulier.
Besteed tijdens de interviews niet teveel tijd aan het definitief beoordelen van de grootte van de afwijking. Beter is om
na afloop van alle interviews de gescoorde afwijkingen nog
eens na te lopen en uw eindoordeel te vormen. De frequentie en het belang van het probleem in de afwijking worden
overigens niet beoordeeld! Deze worden apart gescoord op
het Beoordelingsformulier.

Achter elke oplossingsrichting staat aangegeven op
welk vlak een oplossing ligt zodat u kunt bepalen welke
partijen betrokken kunnen zijn bij de oplossing
• (her)Ontwerp van de applicatie zoals nieuwe of andere
functionaliteit,
• Aanpassing van de applicatie zoals andere veldvolgorde in
een scherm,
• Configuratie, instelling van software (applicatie of windows
e.d.),
• Hardware zoals een ander of meer beeldscherm(en),
• Werkorganisatie zoals taakvolgordes, taakroulatie of werk
instructie.
Zie de handleiding voor een uitgebreidere beschrijving

3
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Item 1 Onvolledige taak
Door beperkingen in software of als uitvloeisel van de werkorganisatie heeft de
gebruiker geen complete taak.
Te herkennen aan
Gebruikers krijgen een bepaalde taak voorgeschoteld; ze
kunnen niet met eigen inzicht een taak kiezen.
Gebruikers hebben geen middelen om een taak af te ronden.
Gebruikers hebben geen middelen om hun taken te besturen en te plannen.
Contactcentermedewerkers voeren het verzoek (voor informatie of mutatie) van de klant in omdat ze niet voldoende
gemachtigd zijn of omdat de applicatie onvoldoende faciliteiten biedt.

Afwijkingen scoren: enkele voorbeelden
Medewerkers moeten tegen een klant zeggen: “ik heb het
verzoek doorgegeven”, omdat ze het niet zelf mogen afhandelen terwijl ze wel weten hoe dat moet.
2
Gebruikers herhalen voortdurend eenzelfde taak met
cyclustijd van gemiddeld
• 1 tot 2 minuten gedurende een uur per dag.
• minder dan 1 minuut gedurende een uur per dag.
• minder dan 1 minuut gedurende meer dan een
uur per dag.

een
1
2
3

NB Dit item heeft alles te maken met de kwaliteit van werk
en welzijn bij arbeid; daarom zijn er geen algemeen geldende scores aan toe te kennen. Wel is bewezen dat dit beoordelingspunt een belangrijke rol speelt in het kader van werkdruk en welzijn en zodoende een grote impact heeft op het
ontstaan van klachten. Schakel professionele ergonomische
expertise in bij het vermoeden dat een onvolledige taak een
belangrijk knelpunt vormt.
De relatie met software is onder andere:
• in het werken (met software) komen de onvolledige taken
naar voren;
• de onvolledige taak wordt ondersteund of misschien zelfs
bevorderd door de applicatie;
• oplossingsrichtingen vergen allicht veranderingen in de
software.

Gebruikers krijgen een taak voorgeschoteld en hebben geen middelen om hun taken te besturen of te plannen.

4
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Scoren met software

Nadelige gevolgen van het probleem
Als gebruikers maar een klein stukje van een grotere taak
doen, impliceert dit meestal hogere overheadkosten in de vorm
van extra communicatie over de taak tussen de verschillende gebruikers en extra kosten voor de coördinatie en kwaliteitsbewaking of risico op fouten.
Zonder terugkoppeling ‘taak goed afgerond’ kunnen medewerkers gedemotiveerd raken.
Van een gebrek aan taakafwisseling en vollediger taken is
aangetoond dat ze een groot effect hebben op het ontstaan
van RSI/KANS.
Een onvolledige taak kan leiden tot verlies aan verantwoordelijkheidsbesef bij medewerkers.
Een opgelegd werktempo is vrijwel altijd desastreus voor het
welzijn bij de arbeid.

Oplossingsrichtingen
Work-flow, autorisaties of applicaties reorganiseren.
• Reorganiseer het werk zodanig dat gebruikers grotere
delen van de taak uitvoeren en hun eigen taak zoveel mogelijk regisseren.
• Ga goed na wat het kost in de organisatie om sterk verdeelde taken te coördineren, te communiceren en te controleren. Uit die kosten en uit verhoogde kwaliteit kunnen verbetermaatregelen worden gefinancierd zoals opleiding en
her-alloctie van personeel.
[werkorganisatie, ontwerp]
Taakroulatie.
Taakroulatie maakt de taken op zich niet completer, maar
zorgt er voor dat:
• medewerkers hun ervaring zodanig verruimen dat ze
inzicht krijgen in de gehele taak;
• er waarschijnlijk afwisseling in de belasting van medewerkers komt.
[werkorganisatie, ontwerp]
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Item 2 Saaie of onnodige taak
De gebruiker verricht taken die het geautomatiseerde systeem zou kunnen doen.

Te herkennen aan
Gebruikers hebben automatische handelingen letterlijk in de
vingers. Ze ‘raffelen’ automatische handelingen af.
Gebruikers kijken niet naar het scherm terwijl ze invoeracties
doen. Desgevraagd geven gebruikers te kennen altijd dezelf
de handelingen te doen voor bepaalde taken of altijd “..dit..
invullen in dat veld”.
Gebruikers kopiëren iedere keer een bepaald informatie-item
uit een schermbeeld om dat ergens anders weer te gebruiken.
Vaak gebeurt dit op basis van geheugen (mentaal) of met
pen en papier.
Na het opvragen van informatie moet de gebruiker altijd nog
een aantal handelingen verrichten voordat de informatie
zichtbaar is of gebruikt kan worden.

Afwijkingen scoren: enkele voorbeelden
Gevraagde informatie wordt niet direct zichtbaar (terwijl de
vraag van de gebruiker al geheel duidelijk is voor het systeem)
omdat:
• altijd nog een bepaald bestand geopend moet worden.3
• daarna nog naar de informatie gescrolld moet worden.2
• er nog geklikt moet worden, zoals op een hyperlink
of button.
1
• er nog geklikt moet worden, waarna het nog 5 seconden
duurt voor de informatie verschijnt.
2
Gebruikers kopiëren geregeld informatie uit of naar een
andere applicatie zoals:
• een klantnummer, één veld.
2
• meer informatie van een klantnummer, verschillende
velden.
3
Voor een invoerveld met meestal dezelfde waarde is geen
standaardwaarde vooraf ingevuld:
• het betreft slechts enkele in te voeren tekens,
toetsaanslagen;
1
• het betreft meer tekens of een paar woorden/getallen. 2
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Scoren met software

Nadelige gevolgen van het probleem
Een onnodige taak geeft direct productieverlies.
Een onnodige taak leidt gemakkelijk tot demotivatie en
onverschilligheid bij medewerkers; dat kan meer productiviteit kosten dan het eerder genoemde ‘directe’ productieverlies. Het handmatig kopiëren en invullen van data uit een
applicatie of uit het geheugen geeft een hoog risico op fouten.

Oplossingsrichtingen
Laat het systeem voorspelbare taken uitvoeren.
Gemakkelijk te automatiseren taken moet het systeem uitvoeren. Inventariseer zorgvuldig of het goed is dat het
systeem de taak uitvoert. Het moet niet zo zijn dat het
systeem inconsistent gaat reageren of ongewenst het initiatief van de gebruiker overneemt. [ontwerp, aanpassen,
werkorganisatie]
Automatiseer ‘recepten’ met een macro of script.
Macro’s of scripts zijn kleine stukjes programma die
gemaakt kunnen worden door systeembeheer of door de
gebruikers zelf. [aanpassen, configuratie]
Voorkom kopiëren van gegevens tussen applicaties.
Een structurele goede en meestal dure oplossing is het integreren van de ene applicatie in de andere. [ontwerp] Een
andere goede oplossing is het automatiseren van de overdracht, dat wil zeggen het creëren van een dataverbinding
tussen de applicaties. Ook dit kan een tamelijk kostbare
oplossing zijn. [ontwerp, aanpassen]
Vergemakkelijk handmatig kopiëren van gegevens tussen applicaties.
Gebruikers zijn geholpen met wat hulpmiddelen zoals een
keyboard-macro of een knopje op het scherm dat het veld
kopieert naar het klembord. Dit vervangt dan het selecteren
en kopiëren van het veld. [aanpassen, configureren]
Het komt ook voor dat gebruikers nog niet goed weten hoe
ze efficiënt data kopiëren en plakken. Het volgende recept
kan dan helpen [configureren, werkorganisatie]:
1 selecteer de gewenste informatie, bijv. met:
- <Tab>’s en <Shift+Tab>’s naar het goede veld of
- dubbelklik in een woord of getal of
- veeg (drag) er met de muis overheen.
2 <Ctrl+C> kopieer het geselecteerde naar het klembord.
3 <Alt+Tab> om te schakelen naar de andere applicatie.
4 <Tab>’s eventueel om in het goede veld te komen.
5 <Ctrl+V> om de informatie daarin te plakken.

7
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Item 3 80/20 regel
80% van de taken kan uitgevoerd worden met 20% van de bedieningsmogelijkheden
en informatie.
Te herkennen aan
Desgevraagd geven gebruikers te kennen dat ze maar een
paar velden gebruiken of veel dynamische informatie op het
scherm nooit lezen. Veel zichtbare velden zijn leeg of hebben
erg vaak dezelfde standaardwaarden (defaults).
Gebruikers drukken veel op <Tab> of <Return> om velden
over te slaan.
Gebruikers kijken erg kort naar een opgeroepen schermbeeld waaruit blijkt dat ze slechts één of twee velden van dat
scherm gebruiken.
De rangschikking van velden oogt alsof ze een 1-op-1 weergave zijn van de gegevensbestanden.

Afwijkingen scoren: enkele voorbeelden
De gebruiker moet door 12 velden stappen om er maar
2 echt in te vullen
3
Niet alle knoppen worden gebruikt:
• 4 van de 10 knoppen worden niet gebruikt
1
• 8 van de 10 knoppen worden zelden gebruikt
2
• 8 van de 10 knoppen worden zelden gebruikt,
terwijl er geen plek is voor andere knoppen die die wel
nodig zijn.
3
Van een lijst met 8 items kiest de gebruiker slechts uit
2 items.
1
De gebruiker moet scrollen vanwege allerlei objecten
op het scherm die niet nodig zijn.

2

Van de menubalk met 9 keuzes worden er maar 2
gebruikt.

1

Er staan veel werkbalken en iconen op het scherm.
Alle toeters en bellen van de internet-browser zijn aanwezig
terwijl het alleen gaat om de intranet-applicatie.
Er zijn objecten die niet nodig zijn voor de betreffende taak
of taakstap, zoals: klokjes, logo’s, versienummers.

Weinig gebruikte werkbalken en iconen beslaan 10% van
de nuttige werkruimte op het scherm.
2
Er zijn meer dan 30 iconen zichtbaar, ongeacht of ze wel
of niet worden gebruikt
2
Er staan overbodige objecten op het scherm:
• klein en in onopvallende kleuren
1
• groter en in opvallende kleuren
2
• bewegend (zoals klokje met seconde wijzer) of knipperend
3
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Scoren met software

Nadelige gevolgen van het probleem
Het is mentaal belastend om meer waar te nemen dan
nodig is.
Het is mentaal en fysiek belastend om onnodige velden door
te stappen bij het invoeren. Gebruikers besteden hieraan tijd
en inspanning die niet productief is.
Gebruikers ontwikkelen vaak automatismen zoals:
standaard 5 keer op <Tab> drukken plus een <Enter> of
nooit rechtsboven kijken omdat daar in 99% van de gevallen
nutteloze informatie staat.
Dergelijke automatismen leiden gemakkelijk tot fouten.

Oplossingsrichtingen
80/20 verdelen over verschillende schermen.
Ontwerp een specifiek schermbeeld met beperktere en efficiëntere functionaliteit voor deze veelvoorkomende taken.
De oorspronkelijke schermbeelden blijven waarschijnlijk wel
nodig voor de minder vaak voorkomende taken die volledige
functionaliteit vragen. Omdat deze niet frequent worden
gekozen is het menu geschikt om ze toegankelijk te maken.
Bijvoorbeeld met een menu-optie of een knop [Uitgebreid],
zie voorbeeld onderaan. [ontwerp, aanpassen]
Soms is het ook zeer geschikt om de keuze voor een beperkt
efficiënt scherm of een uitgebreid scherm afhankelijk te
maken van de gebruikersgroep of gebruikers autorisatie. Als
de applicatie niet flexibel is kunnen de kosten voor deze
aanpassing hoog zijn. De baten kunnen eveneens groot zijn.
[aanpassen, werkorganisatie]
80/20 verdelen in het zelfde schermbeeld.
Herschik de velden en informatie zodanig dat de frequent
gebruikte items het eerst (linksboven) komen.
Bij deze oplossing zijn geen veranderingen nodig in de navigatie tussen de schermen; menu’s, schermtitels e.d. blijven
zoals het was. Als aan het eind van een invulformulier op
deze manier veel velden overgeslagen worden, moet er wel
een snelle manier zijn om het formulier af te sluiten zonder
naar het eind te moeten navigeren. <Enter> is hiervoor
gebruikelijk. [aanpassen]
Schoon het scherm op.
Verwijder alle klokjes, logo’s, versienummers, merknamen
en dergelijke. [aanpassen, configuratie]

Origineel: Dit is een verkort
fictief voorbeeld

Oplossing verschillende schermbeelden: ‘Overbodige’ velden verwijderd en knopje toegevoegd
voor volledige functionaliteit

Oplossing in hetzelfde schermbeeld:
‘Overbodige’ velden
verplaatst naar beneden.
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Item 4 Volgorde onlogisch
De volgorde in dialogen of in velden past niet bij de taak

Te herkennen aan
De volgorde van waar te nemen informatie en velden wijkt af
van de gewone volgorde; die is van linksboven naar rechtsonder.
Als gebruikers hun subtaak ‘normaal’ uitvoeren, lijkt er geen
logische volgorde te zijn in de schermen of velden die ze
achtereenvolgens benaderen.
Als in een schermbeeld op <Tab> gedrukt wordt springt de
cursor op een onlogische manier door de verschillende velden.
Bij het maken van keuzes gaat een detailkeuze vooraf aan
een hoofkeuze. De oorzaak wordt voorafgaand (links ervan
of erboven) aan de oorzaak gepresenteerd.

Afwijkingen scoren: enkele voorbeelden
<Tab>volgorde van velden is willekeurig.

2

Volgorde van acties is erg verwarrend omdat nagenoeg
altijd een verzekerde geselecteerd moet worden en daarna
een mutatie-actie, behalve op deze kritische plek; hier
moet je eerst de soort mutatie kiezen en daarna de klant.2
Knoppen om het window af te sluiten, zoals [OK] en
[Annuleer] staan niet linksonder.

1

Veel gebruikte velden staan niet vooraan, maar verspreid
over het scherm.
2
Volgorde van informatie past niet bij de verwachting, bijvoorbeeld eerst woonplaats dan straat.
1

Voorbeeld van een goede <Tab>volgorde; van linksboven naar
rechtsonder.

10
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Nadelige gevolgen van het probleem
Als de <Tab>volgorde onlogisch is of veelgebruikte velden
staan verspreid over het scherm dan wordt de gebruiker
gedwongen om velden te kiezen met de muis. Behalve dat
dit een hogere belasting geeft voor de gebruiker kost het ook
meer tijd.
Een verwarrende volgorde van acties en keuzes werkt vergissingen in de hand en creëert dubbelwerk, omdat de eerste
poging gemakkelijk faalt.

Oplossingsrichtingen
Definieer de <Tab>volgorde opnieuw, herschik de velden.
De ontwerper moet de <Tab>volgorde expliciet en goed
vastleggen. Het herschikken van velden vergt weliswaar een
extra slag van de software-ontwikkelaar, maar hoeft niet
kostbaar te zijn omdat er aan de functionaliteit en inhoud
niets wordt veranderd. [aanpassen]
Zorg voor een logische volgorde van dialoogstappen.
Waak ervoor dat de veranderingen niet storend zijn voor
gebruikers die volledig gewend waren aan de bestaande
volgorde. [aanpassen]
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Item 5 Gebruiker is niet de baas
De gebruiker heeft een ondergeschikte rol of wordt als zodanig benaderd

Te herkennen aan
Gebruikers weten vaak niet waar ze aan toe zijn of hoe lang
ze nog moeten wachten; de applicatie reageert niet duidelijk
op elke acties van de gebruiker.
Het systeem neemt initiatief, doet zaken waar de gebruiker
(nog) niet voor heeft gekozen.
Gebruikers herhalen acties om het zekere voor het onzekere
te nemen.
Helpteksten en meldingen van het systeem zijn niet informatief voor de gebruiker, leggen de oorzaak bij de gebruiker of
zijn gebiedend.
De gebruiker kan zijn taak niet naar eigen inzicht onderbreken omdat het systeem niet toestaat om het werk op een
geschikt punt te hervatten.
Gebruikers werken gespannen omdat het systeem niet in
staat is onbedoelde acties ongedaan te maken.

Afwijkingen scoren: enkele voorbeelden
Bij een foutmelding wordt de gebruiker als ‘schuldige’ aangesproken.
2
Systeem reageert niet vlot:
• Het systeem geeft niet direct een reactie op een
toetsaanslag of muisklik.
• Het systeem is langer dan 2 seconden bezig en
er is geen indicatie zoals een zandloper.

1
1

Het systeem is langer dan 5 seconden bezig met een actie
en ...
• er is alleen een bezigheidsindicatie, zoals een
zandloper
2
• het is niet mogelijk de actie af te breken
2
• er is geen grafische voortgangsindicatie of
beschrijving van de achtereenvolgende stappen
die het systeem doet.
1
Het systeem is langer dan 20 seconden bezig met een actie
en ...
• er is geen enkele indicatie dat er iets gebeurt
4
• er is alleen een bezigheidsindicatie, zoals een
zandloper
3
• het is niet mogelijk de actie af te breken
3
• er is een onnauwkeurige voortgangsindicator
2
• afbreken is mogelijk; ongedaan maken van de
actie is niet mogelijk hoewel dat gezien de
inhoud geen probleem hoeft te vormen
2
Gebruikers werken gespannen omdat bepaalde acties niet
teruggedraaid kunnen worden.
2
Het systeem legt de gebruiker een bepaalde snelheid
van werken op, bijvoorbeeld door te lezen tekst een
vaste tijd in beeld te houden of met een vaste
snelheid voorbij te schuiven.

2

Het systeem komt op eigen initiatief met nieuwe
taken voor de gebruiker.

2

Na een onderbreking moeten de acties van de laatste minuten opnieuw worden uitgevoerd.
• De onderbrekingen zijn op eigen initiatief van de
gebruiker
2
• De onderbrekingen zijn opgelegd door het systeem
of door de werkorganisatie
3
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Nadelige gevolgen van het probleem
Als gebruikers zich aan moeten passen aan het systeem ontneemt dit hun motivatie. Het heeft immers “toch geen zin
om initiatieven te ontplooien”.
Ergernissen en angst dragen flink bij aan spanning in het
lichaam en zijn daarmee een belangrijke factor in het ontstaan van RSI/KANS.
Een gebruiker verkeert in onzekerheid en blijft onnodig actief
als hij moet wachten op een systeem zonder dat het
systeem een indicatie geeft van de wachttijd. Dit is vaak te
zien aan een hand die de muis onnodig vast blijft houden.
Gebruikers raken onnodig gespannen als acties niet teruggedraaid kunnen worden. Het terug kunnen draaien van acties
(symmetrie-principe) is dus niet alleen nodig als veiligheid;
belangrijker is dat gebruikers daardoor meer ontspannen
kunnen werken.

Oplossingsrichtingen
Waarschuwingen en (fout)meldingen herformuleren.
Geef oplossingen en concrete aanwijzingen. Formuleer de
oorzaak van een fout niet als ‘schuld van de gebruiker’.
[aanpassen, configuratie]
Presenteer een voortgangsindicatie voor lange of
onvoorspelbare acties.
Een onnauwkeurige indicatie, of een statusindicatie van
bepaalde stappen in de verwerking is beter dan enkel een
zandloper.
Vooral bij afhankelijkheid van externe factoren, zoals snelheid op internet, is het belangrijk dat de gebruiker begrijpt
wat het systeem doet en wat de consequenties zijn van
afbreken.
[aanpassen]
Leg het initiatief bij de gebruiker.
Gebruik geen timers of externe factoren voor het sturen van
de taakuitvoering. [ontwerp, werkorganisatie]
Biedt herstelmogelijkheden voor onbedoelde acties.
Soms is al een goedkope oplossing voorhanden omdat er al
een voldoende overall veiligheidsmechanisme is, zoals een
centrale back-up in de organisatie of een automatische
back-up elke 5 minuten van het document.
De procedure voor het herstel van onbedoelde acties hoeft
niet snel te zijn omdat het daadwerkelijke gebruik spaarzaam is. De winst zit namelijk niet zozeer in het daadwerkelijke gebruik, maar veeleer in het gevoel dat er nog een vangnet is voor vergissingen.
[ontwerp, aanpassen]
Beperk de schade door vergissingen en taakonderbrekingen.
In een aantal gevallen is de schade van vergissingen en per
ongeluk veroorzaakte ‘crashes’ te beperken door middelen te
verschaffen voor:
• automatische back-ups om de ... minuten;
• het gemakkelijk bepalen tot hoever de gegevens correct
zijn verwerkt na een crash;
• het op kunnen pakken van de taak waar deze is afgebroken.
[ontwerp, aanpassen, werkorganisatie]
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Item 6 Bevestigingsdialogen
Er zijn veel bevestigingsdialogen

Te herkennen aan

Afwijkingen scoren: enkele voorbeelden

Gebruikers ergeren zich aan ‘domme vragen’ zoals: ‘Weet u
zeker dat ....?’
Men drukt zonder aandacht op <Enter> of [OK] om door te
gaan naar het vervolg van de taak.

• Gebruikers geven aan nooit op [Annuleren] te drukken,
ze denken er niet over na.
2
• Gebruikers geven aan af en toe op [Annuleren] te drukken.
1

Gebruikers zijn enigszins gespannen bij bepaalde kritische
bevestigingsstappen.

• Gebruikers kijken niet naar wat ze markeren en markeren
dus altijd alles
3
• Gebruikers komen er door het markeren soms achter dat
iets nog niet goed is.
1
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Nadelige gevolgen van het probleem
Het bevestigen kost extra werk en levert ergernis op
voor de gebruiker.
Het veelvuldig bevestigen geeft schijnveiligheid en is juist
daarom een risico. Door het automatisme bij de gebruiker is
er een hoge kans dat men juist die ene keer dat het niet
moet toch onterecht bevestigd.
Als een actie erg kritisch is, roept het bevestigen ook daadwerkelijk spanning op bij de gebruiker.

Oplossingsrichtingen
Biedt een vangnet voor terugdraaien in plaats van een
drempel bij de voortgang.
Als er acties zijn met mogelijk onvoorziene of ongewenste
effecten biedt dan de mogelijkheid tot herstel in plaats van
een (weinig krachtige) bevestigingsvraag. Zeker als een
onbedoelde acties slechts weinig voorkomt, mag de herstelprocedure best een beetje omslachtig zijn. Dat is nog altijd
te verkiezen boven een extra belasting op elke gewone taak.
Bekende voorbeelden zijn bijvoorbeeld de ‘prullenbak’ voor
verwijderde items en de menu-optie ‘Ongedaan maken’
<Ctrl+Z> in het menu ‘Bewerken’.
Vaak zijn dergelijke procedures al aanwezig in de applicatie
(bijvoorbeeld in de vorm van dagelijkse back-ups van de
oude situatie) of in de organisatie (als procedure bij noodgevallen). [ontwerp, aanpassen, werkorganisatie]
Combineer bevestiging met een keuze of bewerking.
Integreer de bevestiging in een voorafgaande taakstap waarin de keuze voor de te bevestigen actie plaatsvond.
In het geval dat de keuze voor de actie daar al expliciet werd
gemaakt, is de bevestiging overbodig en hoort deze achterwege te blijven. [ontwerp, aanpassen]
Krachtige bevestiging.
Als het echt onvermijdelijk is (dat mag hooguit een paar keer
per uur) informeer de gebruiker dan over de omvang en consequenties en laat de gebruiker dan bevestigen met een
actie die steeds verschilt. Bijvoorbeeld door het intypen van
een (wisselend) woord of getal verbonden aan de inhoud of
omvang van die actie of desnoods een willekeurig getal.
Nadeel van deze matige oplossing is dat de bevestigingsactie zelf veel aandacht vraagt, terwijl die aandacht juist uit
moet gaan naar de inhoud van de actie. [ontwerp, aanpassen]

Werp geen drempel op voor gebruikers, maar...

... biedt een vangnet en laat ze dat minimaal één keer echt gebruiken zodat ze erop vertrouwen.
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Item 7 Veel (sub)windows
Voor het uitvoeren van een gewone taak zijn diverse windows nodig of er
verschijnen popups
Te herkennen aan
Gebruikers raadplegen verschillende windows of applicaties
voor één taakstap.
Informatie wordt bedekt door popups of dialoogboxen.
Er verschijnen veel popups, zoals systeemmeldingen en
waarschuwingen.

Afwijkingen scoren: enkele voorbeelden
Een voorzienbare melding staat in een popup, in plaats
in het primaire schermbeeld.
Een popup of subwindow (alertbox, dialoogbox, enz.)
bedekt zinvolle informatie
Een popup of subwindow bedekt informatie die juist
belang is bij het interpreteren van
dat venster.

van
2
1
van
2

De normale uitvoering van de taakstap vergt het raadplegen
van twee vensters
• die naast elkaar kunnen op één scherm of naast elkaar
op twee beeldschermen staan;
1
• die elkaar overlappen;
2
• die in twee verschillende applicaties aanwezig zijn,
waartussen niet met een simpele (toets)opdracht heen
en weer is te schakelen.
3

Deze popup attendeert op een verkeerd ingevulde waarde. De
popup is om twee redenen onhandig:
• het betreffende veld wordt verborgen door de popup (het veld
komt na de regel met ... Laatst gebruikt ...);
• het sluiten van de popup vergt een handeling die niet bijdraagt
aan de taakuitvoering.
Beter was het geweest om de terugkoppeling ‘0..9’ direct bij het veld
te vermelden zodra de gebruiker het veld verkeerd invult.
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Nadelige gevolgen van het probleem
Subwindows zijn visueel onrustig en vergen extra ‘overhead’handelingen die niet bijdragen aan de productiviteit.

Oplossingsrichtingen
Integreer de informatie.
Integreer verschillende applicaties of windows zodanig dat
de informatie voor een taakstap in één schermbeeld is af te
beelden. [ontwerp, aanpassen, configuratie]
Vergemakkelijk het schakelen en sluiten van windows.
Voor het geval een goede integratie niet binnen afzienbare
termijn mogelijk is:
• Zorg voor voldoende grote buttons om sub windows te sluiten, zoals [OK], [Annuleer] of [Sluit]
• Instrueer gebruikers voor het gebruik van toetscombinaties
gericht op het manipuleren van (sub)windows, zoals:
<Alt+Tab>, <Alt+F4>, <Ctrl+F4>, <Enter> en <Esc>.
[ontwerp, aanpassen, werkorganisatie]
Beperk de onrust van popups.
De onrust van popups (tijdelijke vensters) kan verminderd
worden door: een vaste plaats te kiezen voor de pop-ups,
bijvoorbeeld linksonder, zodat bekend is dat daar geen
essentiële informatie moet komen; de pop-ups exact over
elkaar heen te laten vallen, hierdoor lijkt het alsof alleen de
inhoud van een venster veranderd terwijl een nieuwe pop-up
verschijnt. [ontwerp, aanpassen, configuratie]
Presenteer meldingen in het primaire schermbeeld.
Voorbeeld: de applicatie heeft invoer geweigerd of gecorrigeerd omdat deze niet in het goede formaat is ingevoerd. Dit
kan direct aangegeven worden met een symbool of korte
tekst of tekstballon nabij het betreffende veld. [ontwerp]

Twee manieren om de gebruiker aanwijzingen te verschaffen zonder
gebruik te maken van een extra window
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Item 8 Beperkt image
De presentatie en afhandeling van scan-images (zoals gescande ingekomen post) is
niet adequaat.
Te herkennen aan
Gebruikers zijn veel bezig met het schakelen tussen image
en database-applicatie.
Image en database-applicatie zijn in kleine vensters afgebeeld omdat ze een te klein beeldscherm samen moeten
delen.
Gebruikers turen op een te klein image.
Gebruikers zoomen in na het opvragen van een image.

Afwijkingen scoren: enkele voorbeelden
Informatie uit het image moet vergeleken worden met
of ingevoerd worden in een database-applicatie.
• Image en applicatie zijn niet tegelijk zichtbaar te
maken.
• Image en applicatie zijn wel tegelijk zichtbaar, maar
één is te klein zodat daarin veel gescrolld of gezoomd
moet worden.
• Beide zijn wel tegelijk zichtbaar, maar ook zo klein
afgebeeld dat in beide veel gescrolld
of gezoomd moet worden.

3

2

3

Image is niet in zijn geheel op ware grootte zichtbaar
1
Het vergt meer dan alleen een toetscombinatie en
een rechthoek slepen om in te zoomen op een gebied
naar keuze.
2
Wegens het ontbreken van een betrouwbare OCR (optische
tekstherkenning) moeten er
handmatig gegevens gekopieerd worden uit gescande formulieren.
• 1 veld
1
• meer velden
2
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Nadelige gevolgen van het probleem
Het manipuleren (schuiven en zoomen) van images kost
fysieke en mentale inspanning.
Het ontbreken van OCR leidt mogelijk tot extra typewerk;
daar staat tegenover dat het controleren van de automatische tekstherkenning een vervelende saaie taak is.
Zorgvuldige afweging is hier vereist.

Oplossingsrichtingen
Extra scherm voor image.
Stel een extra scherm beschikbaar voor het image of vervang het scherm door een veel groter zodat data-applicatie
en scan-image voldoende ruimte hebben. De muis en andere gebruikersacties moeten wel uniform over al de schermen
heen kunnen werken. Als het gros van de gescande formulieren rechtop staat, heeft het de voorkeur dat een eventueel extra scherm ook verticaal staat. [ontwerp, aanpassen,
configuratie, hardware]
Vergemakkelijk venstermanipulaties voor het image.
Het werken met het image kan vergemakkelijkt worden door
vaste toetsen voor in- en uitzoomen (zoals <+> en <->)
en het schuiven van het image met <pijltjes>. [ontwerp,
aanpassen, configuratie]
Als ook het schakelen tussen applicaties vergemakkelijkt
moet worden is een knop voor maximaliseren en minimaliseren gewenst. Vaak helpt het ook al om gebruikers te trainen in het gebruik van <Alt+Tab> voor het schakelen tussen applicaties. [aanpassen, configuratie, werkorganisatie]
Tekstherkenning.
Betrouwbaar met een automatische kopie naar het klembord. Tekst op het image kan geselecteerd worden door
erover heen te vegen (één regelig) of een rechthoek te slepen (drag). Als de tekstherkenning niet betrouwbaar is, kan
dit middel “erger zijn dan de kwaal”. [ontwerp]
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Item 9 Foutgevoelig
De applicatie is niet tolerant voor vergissingen van de gebruiker

Te herkennen aan
Gebruikers maken geregeld vergissingen en fouten die te wijten zijn aan het feit dat de applicatie niet reageert volgens
(menselijke) verwachtingen.
Gebruikers zijn erg voorzichtig op bepaalde punten in de
taakuitvoering.
Invoeracties worden opnieuw gedaan vanwege kleine foutjes; de inhoud van het ingevoerde was wel goed, maar het
systeem is ‘zo precies’.

20

Afwijkingen scoren: enkele voorbeelden
Postcodes moeten verplicht met een spatie worden ingevoerd of juist zonder spatie.
2
Datums of andere cijfers vereisen per se het gebruik van
een voorloopnul.
1
Het systeem is gevoelig voor hoofd en kleine letters, terwijl
dat niet nodig is voor de taak.
2
Popup-window met de melding; ...
• Datum verkeerd ingevoerd [ OK ]
3
• Datum verkeerd ingevoerd, formaat is dd-mm-jjjj, zoals
25-03-2006 [ OK ]
2
• De datum is omgezet naar het formaat dd-mm-jjjj [ OK ]
[Annuleer]
1
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Nadelige gevolgen van het probleem
Er ontstaat extra werk en ergernis als invoer, die inhoudelijk
goed is, niet direct als zodanig wordt geaccepteerd omdat
het systeem een bepaald formaat vereist voor de gegevens.

Oplossingsrichtingen
Maak de invoertest toleranter en corrigeer zoveel
mogelijk.
De invoervelden moeten zo ruim mogelijk alle invoer accepteren die correct bedoeld is. De grens aan wat wel of niet als
correct wordt geaccepteerd,moet bepaald worden door
taakinhoudelijke argumenten en niet door technische beperkingen. [ontwerp, aanpassen]
Test afhandelen in primair schermbeeld.
Het testen en corrigeren of interpreteren van mogelijk
dubieuze invoer moet gebeuren in het ‘hoofdscherm’.
Voorkom dat de gebruiker op een popup moet reageren. Een
melding kan bijvoorbeeld de vorm hebben van een ‘beep’ en
een ‘tekstballon’ die verdwijnt zodra de gebruiker het veld
opnieuw bewerkt. [ontwerp, aanpassen]
Beperk de schade van (gebruikers)fouten.
In een aantal gevallen is de schade van fouten en crashes
te beperken door middelen te verschaffen voor:
• automatische back-ups om de ... minuten;
• het gemakkelijk bepalen tot hoever de gegevens correct
zijn verwerkt;
• het op kunnen pakken van de taak waar deze is afgebroken.
[ontwerp, aanpassen, werkorganisatie]
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Item 10 Slecht leesbaar
Het lezen gaat niet gemakkelijk genoeg.

Te herkennen aan
Gebruikers klagen over tranende ogen.
Letters zijn niet gemakkelijk leesbaar voor 95% van de
gebruikers.
Het lettertype ziet er niet eenvoudig (schreefloos) uit.

Afwijkingen scoren: enkele voorbeelden
Lettertype
• met schreefjes
• letters staan tegen elkaar
• slecht onderscheid tussen
- cijfer 1 en kleiner letter l en hoofdletter I,
- cijfer 0 en letter O,
- cijfer 8 en letter B.

1
1
1

Het lettertype is vast-gespatieerd.
Tekst staat in hoofdletters.
NB Voor het bepalen van resoluties en de maat van letters:
zie toelichting Item 10 op pagina 34)

Letters voor dynamische informatie zijn kleiner dan
• 3 mm of kleiner dan 1/200 van de kijkafstand.
1
(Verdana mag nog 10% kleiner zijn, 2,7 mm en 1/220)
• 2,5 mm of kleiner dan 1/240 van de kijkafstand.
2
Letters voor vaak afgebeelde statische informatie zijn kleiner
dan
• 2,5 mm of kleiner dan 1/240 van de kijkafstand.
1
(Verdana mag nog 5% kleiner zijn, 2,4 mm en 1/250)
• 2,3 mm of kleiner dan 1/260 van de kijkafstand.
2
Er staan woorden in alleen hoofdletters

1

Een LCD wordt niet op zijn goede (ingebakken) resolutie
gebruikt waardoor tekst en grafische objecten zichtbaar
onscherp of onregelmatig worden afgebeeld.
2
Er staan lange veldlabels op het scherm, waar voor de ervaren gebruikers een verkorte versie ook voldoet;
zoals Corr.adres i.p.v. Correspondentie.adres. Behalve het
extra leeswerk, verstoren de lange labels meestal ook de
uitlijning en een rustig uiterlijk.
1

Enkele lettertypen. Voor schermbeelden gaat de voorkeur uit naar:
breed, proportioneel gespatieerd en schreefloos: Verdana
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Nadelige gevolgen van het probleem
Gespannen werkhoudingen. Onderzoek toont aan dat ‘erg
goede leesbaarheid’ tot minder gespannen werkhoudingen
leidt dan ‘gewoon leesbaar’. Dus het is goed als letters groter zijn dan nodig om nog net goed te kunnen lezen. De
gezichtsscherpte (visus) van mensen loopt nogal uiteen, ook
na correctie met een bril. Daarom is het heel gewoon dat
veel mensen letters erg groot vinden, terwijl dezelfde letters
nog te klein zijn voor de 10% van de mensen met een slechtere visus.

Oplossingsrichtingen
Gebruik Verdana van voldoende grootte.
Allicht dat nu wat meer schermruimte nodig is voor de teksten. Vaak kan tegelijk met het doorvoeren van wat verkortingen van lange veldnamen of het weglaten van kaders een
goede verbetering van het geheel worden bereikt zonder dat
in totaal meer schermruimte nodig is. [ontwerp, aanpassen]
Gebruik niet alleen hoofdletters.
Afgezien van korte codes leest het gemakkelijker als woorden met kleine letters worden geschreven. De eerste letter
moet een hoofdletter zijn. [ontwerp, aanpassen]
Stem de resolutie van LCD en applicatie op elkaar af.
Ofwel pas de applicatie aan of verschaf een LCD met de
resolutie die door de applicatie wordt verwacht. [ontwerp,
aanpassen, hardware]
LCD met grotere pixels.
Door een LCD met grotere pixels te kopen (dat wil zeggen
dezelfde resolutie, maar een groter scherm) verbetert de lettergrootte. Het verschil tussen bijvoorbeeld 17”en 19”LCD’s
(beide 1280x1024) is aanzienlijk. [hardware]
Stel windows in op een grotere letter.
Afhankelijk van de ‘welwillendheid’ van de applicatie leveren
onderstaande twee manieren een slechter of beter resultaat:
• Aanpassen van de standaardlettergrootte kan bij
MsWindows in ‘Beeldscherm-eigenschappen’. In het tabblad
‘Instellingen’ kan bij ‘Geavanceerd’ gekozen worden voor
‘Tekengrootte - grote lettertypen’ of voor meer ‘dpi’. Dit
levert doorgaans géén goed resultaat voor alle applicaties.
• Het tabblad ‘Vormgeving’ biedt uitgebreidere mogelijkheden om de lettergroottes en -typen af te stemmen op de
gewenste kijkafstand en resolutie. Maar ook hier is het
effect afhankelijk van de ‘welwillendheid’ van de applicatie.
De reactie van de applicatie op de groter ingestelde letters
kan verschillen: de applicatie negeert de instellingen of de
letters worden daadwerkelijk groter, maar de ruimte voor de
teksten (bijvoorbeeld een knop met opschrift) past zich niet
aan of het gaat goed.
[aanpassen, configuratie]
Stel cleartype (MsWindows-XP) goed in.
ClearType is een techniek die slim gebruik gemaakt van de
gekleurde punten (subpixels rood, groen en blauw) binnen
één LCD-pixel. Dit verandert niets aan de grootte van de letter, maar levert soms toch een verbetering op. Het op maat
instellen van ClearType kan online op: http://www.microsoft.com/typography/ClearType/tuner/Step1.aspx.
[configuratie]
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Item 11 Codering slordig of te sterk
De codering van informatie (bijvoorbeeld onderscheiden met kaders, vet, kleur of
knipperen) ontbreekt, is te sterk of is inconsequent.
Te herkennen aan
De vorm of kleur van informatie verschilt zonder dat gebruikers begrijpen waarom.
Op het scherm knippert iets, tekst in verschillende lettertypen, kleurovergangen, balken en dergelijke.
Er is geen consistent onderscheid tussen invoervelden en
velden voor ‘alleen lezen’.

Afwijkingen scoren: enkele voorbeelden
Er is te weinig codering, verschillende typen velden en labels
zien er hetzelfde uit:
• Er is geen onderscheid tussen veldnamen (statische
labels) en veldinhoud (dynamische gegevens)
2
• Er is geen onderscheid tussen veldinhoud die
alleen gelezen kan worden en veldinhoud die
veranderd (invoer) kan worden.
1
• Er is geen onderscheid tussen items die wel
(enabled) en niet (disabled) beschikbaar zijn.
2

Kaders, randen, lijntjes voor regels en kolommen in tabellen.
Er is een te sterke codering
• Er knippert een of meer elementen tijdens gewone
taakuitvoering.
3
• Er knippert iets bij uitzonderlijke taakuitvoering, maar het
knipperen kan niet gestopt worden nadat het is waargenomen.
2
• Er zijn voortdurend opvallende kleuren zichtbaar als codering voor informatie.
2
Teveel kaders en lijnen
• Randen om elk veld (in plaats van alleen een helderheidsverschil)
1
• Velden gegroepeerd met kaders (in plaats van groepje
afscheiden met wat meer tussenruimte
1
Tabellen
• lijntjes tussen de kolommen
1
• lijntjes tussen de regels (in plaats van gering helderheidsverschil om de andere regel)
1
• er staat een gekleurd of anderszins opvallend kader rondom de tabel.
1

Velden schijnbaar verdiept met 3D rand. Afwijking = 1

Velden met alleen helderheidscodering. Afwijking = 0

Tabel met opvallend kader (1), kolomlijntjes (1) en ‘zebra’-regels
(0). Totaal afwijking = 2
NB De ‘zebra’ kan hier beter met minder helderheidsverschil.
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Nadelige gevolgen van het probleem
Overcodering geeft onnodige mentale belasting en vermindert de kans dat iets wat echt waargenomen moet worden
nog voldoende opvalt.
Sterke coderingen, zoals knipperen en felle kleuren, zijn zeer
afleidend. We moeten welhaast bewust ons best doen om ze
niet waar te nemen.

Oplossingsrichtingen
Pas enkel de conventionele coderingen toe.
Een mogelijke conventie voor windows-toepassing is:
• Labels zwart op lichtgrijze achtergrond in een wat kleiner
of minder prominent lettertype.
• Dynamische informatie in een wat groter lettertype.
• Dynamische invoer-informatie op een witte achtergrond.
• Niet-beschikbare items in grijs (wel te onderscheiden van
de lichtgrijze achtergrond)
Vermijd randen om allerlei objecten. Een verschil in helderheid is voldoende voor het onderscheiden van een vlak in
zijn omgeving. [ontwerp, aanpassen, configuratie]
Voeg zo weinig mogelijk toe aan de dynamische informatie die nodig is voor de taak.
Stel ten eerste zorgvuldig vast welke dynamische gegevens
nodig zijn voor de taakuitvoering. Begin daarna zoveel extra
informatie (vooral veldlabels) toe te voegen zodat de gebruiker een betekenis toe kan kennen aan de verschillende
gegevens.
• Gegevens in nette tabellen zijn van zichzelf al gestructureerd: deze behoeven geen extra lijntjes en kaders. Bij grotere tabellen kan het nodig zijn om de regelstructuur iets
duidelijker te maken met een zogenaamde zebra.
• Velden hebben geen kaders nodig
Positie en lege ruimte geven meestal voldoende (en een rustige) indicatie voor de groepering van items. [ontwerp, aanpassen]
Gebruik codering alleen zinvol.
Coderingen helpen de gebruiker zoeken naar items op het
scherm. Afhankelijk van de toepassing kunnen zinvolle coderingen zijn:
• alle bedragen in een iets afwijkende tint, bijvoorbeeld ietsje extra groen bijmengen;
• alle klikbare items in bepaalde tint geven, bijvoorbeeld
blauw, zoals al de conventie is voor hyperlinks; gebruik standaardconventies. Hyperlinks bijvoorbeeld zijn blauw en
onderstreept; dit is niet de rustigste codering, maar wel
bekend en consistent. [ontwerp, aanpassen]
Lijn objecten netjes uit.
Het uitlijnen van objecten, het rangschikken langs enkele
denkbeeldige kantlijnen vermindert de waarnemingsbelasting aanzienlijk. [aanpassen, configuratie]
In dit schermbeeld zijn de volgende coderingen aanwezig:
• statische info is gecodeerd met lettergrootte en positie:
wat kleiner en links van de dynamische informatie;
• invoervelden zijn gecodeerd met helderheid: een lichtere
achtergrond
• verplichte velden zijn gecodeerd met vorm: een grijs vierkantje
• de hyperlink (woonadres) is conventioneel gecodeerd
met blauw en onderstreping.
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Item 12 Selectie is belastend
De gebruiker wordt mentaal of fysiek teveel belast bij het maken in invoeren van
een keuze
Te herkennen aan
Gebruikers openen geregeld sub-submenu’s, dat wil zeggen
dat na een keuze uit de menubalk en uit het drop-downmenu ook nog eens een vervolgmenu komt.

Afwijkingen scoren: enkele voorbeelden
Uitvallijstje met
• enkel Ja/Nee (eigenlijk een checkbox);
2
• maximaal 7 items zonder scrollbalk;
1
• 7 of meer items of met een scrollbalk;
2
• ongeordende items, niet met beginletter te kiezen;
1
• een lijst voor meervoudige selectie heeft een scrollbalk
(dit geeft de gebruiker te weinig terugkoppeling over
de gemaakte selectie).
3
Menu met
• meer dan 7 items
1
• met 3 niveaus, dat wil zeggen er is een vervolgmenu 2
• met nog een niveau na het vervolgmenu.
3
Tabbladenset met
• 2 rijen tabs, verwarrend omdat de rijen om kunnen
wisselen
1
• 3 rijen tabs, nog verwarrender omdat de omgewisselde
rij nauwelijks is te volgen
2

Menu’s met veel opties. In principe zijn 7 opties gemakkelijk
te interpreteren. Bij meer opties wordt het lastig om de
opties onderling af te wegen. Dat is minder een probleem als
het menu zeer vaak wordt gebruikt of goed is opgedeeld in
logisch groepen.
Selectie gebeurt met ‘uitvallijst’:
Dat is voor de gebruiker niet comfortabel omdat:
• het pijltje is te klein voor frequent gebruik;
• de gebruiker kan pas gaan zoeken in de opties na het uitvouwen van de lijst;
• het selecteren vereist daarna nog muisbeweging en een
klik.
NB Uitvallijstjes zijn populair bij ontwerpers omdat ze veel
functionaliteit verstoppen in weinig ruimte van het schermbeeld.

Tabbladensets hebben meer rijen, verwarrend omdat deze
rijen van van plaats kunnen wisselen.

Spinboxen worden met de muis worden bediend; de pijlknopjes zijn daarvoor veel te klein.
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Spinbox
• op plaats die muisgebruik bevorderd, of slecht bedienbaar met toetsen
2
• die ook goed met toetsen (pijltjes en numeriek) is te
bedienen
1
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Nadelige gevolgen van het probleem
Onhandige controls vergen meer en preciezere muisbewegingen en klikken.
Omvangrijke menu’s of lijsten met veel items om uit te kiezen vergen tijd en veel mentale inspanning om uit te kiezen.

Oplossingsrichtingen
Verminder aantal items in lijsten, menu’s of tabbladensets.
• Verplaats functionaliteit van vervolgmenu’s of een stel tabbladen naar separate dialogen en schermbeelden.
• Lange lijsten kunnen hiërarchisch worden gesplitst in een
1e hoofdkeuze en een 2e detailkeuze.
De meest frequent gebruikte items kunnen eventueel een
eigen hoofdkeuze krijgen, zodat voor die items geen detailkeuze nodig is. [ontwerp]
Vervang uitvallijsten.
• Het komt helaas nog vaak voor dat een lijst slechts twee
items heeft, dit is dan feitelijk een Ja/Nee keuze, geschikt
voor één checkbox of evt. 2 radio-buttons
• Een lijst met een beperkt aantal items kan vervangen worden door een groepje radiobuttons, één klik op een groot
oppervlak (inclusief de tekst) volstaan dan.

• Een lijst met een beperkt aantal items voor meervoudige
selectie kan vervangen worden door een groep checkboxes.

• Een uitvallijst kan vervangen worden door een gewone
(volledig zichtbare) lijst.
[ontwerp, aanpassen]
Kies controls naar frequentie en doel.
• Menu-opties zijn een geschikt startpunt voor functionaliteit
die minder frequent wordt gebruikt.
• Knoppen (met sneltoetsindicatie) zijn geschikt voor frequent gebruik.
In een web-applicatie zijn hyperlinks geschikt voor het opvragen van extra informatie of nieuwe schermbeelden. [ontwerp, aanpassen]
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Item 13 Scrollen
De gebruiker moet veel of onhandig scrollen en er is weinig ondersteuning voor
gemakkelijk scrollen.
Te herkennen aan
Gebruikers scrollen veel.
Horizontale scrollbalk.
Lange (web)pagina’s of schermformulieren.
Lange lijsten.
Velden die tekort zijn voor hun inhoud.

Afwijkingen scoren: enkele voorbeelden
Scrollen is onvermijdelijk voor de taakuitvoering.
Door de volgende kenmerken wordt de afwijking groter:
• muis zonder scrollwiel (niet dat een scrollwiel ideaal
maar voor sommigen is het
een welkom alternatief);
• dunne scrollbalk (minder dan 6 mm);
• <PgUp>&<PgDn> of <?>&<?> werken niet.

1
is,
1
1
1

In documenten met een lengte van meer dan twee schermbeelden werken <PgUp>&<PgDn> niet
1
In documenten met een lengte van meer dan vier schermbeelden is geen eenduidige visuele
terugkoppeling (bijvoorbeeld bladzijdennummer) over welk
deel van het document zichtbaar is.
1
Horizontaal scrollen is nodig.

2

De inhoud van een veld is niet in zijn geheel zichtbaar, zoals
in:

• gebruikers raadplegen het verborgen deel niet;
1
• gebruikers gaan met opzet in het veld om ook het verborgen deel te kunnen zien.
2
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Nadelige gevolgen van het probleem
Scrollen kost tijd en fysieke inspanning.
Scrollen kost mentale inspanning, want het betreft informatie
die te omvangrijk is voor één schermbeeld maar blijkbaar wel
bij elkaar hoort en daarom in zijn geheel zichtbaar zou moeten
zijn. Scrollen is daarom een impliciete belasting voor het
geheugen.

Oplossingsrichtingen
Vermijd scrollen.
Splits lange schermbeelden of lijsten op; verplaats functionaliteit naar aparte schermbeelden, dialogen of lijsten. [ontwerp, aanpassen, configuratie]
Vergemakkelijk het scrollen.
• Verstrek muizen met een scrollwiel. [hardware, configuratie]
• Verbreed de scrollbalk. In MsWindows een optie in het
tabblad Vormgeving van de Beeldschermeigenschappen.
Kies daarvoor de knop [Geavanceerd] in windows-XP en dan
de eigenschappen van het object ‘Schuifbalk’. [ontwerp,
aanpassen]
• Stel toetsbediening beschikbaar, zoals <pijltjes> en
<PgUp>&<PgDn> en <_>&<_>.
Optimaliseer veldlengtes op het scherm.
Het is gewenst dat de gehele veldinhoud zichtbaar is. Maar
het is niet gewenst dat velden overdreven lang zijn omdat er
af en toe een uitzonderlijk lange veldinhoud is. Denk dus ook
aan de 80/20 regel bij het kiezen van een veldlengte: de
lengte moet voldoen voor het gros van de taken. [aanpassen]

Excel-sheet met respectievelijk een smal en breed ingestelde
scrollbalk.
• Een brede scrollbalk kan interessant zijn als laatste redmiddel
voor het geval betere hulpmiddelen niet mogelijk zijn, zoals soms
het geval is voor horizontaal scrollen.
• Dit voorbeeld is ingesteld onder MsWindows-XP:
Configuratiescherm, Beeldscherm, tab-Vormgeving, knopGeavanceerd, item-Schuifbalk, Grootte.
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Item 14 Geen (snel)toetsbediening
Er zijn geen (snel)toetsen beschikbaar voor acties die vaak voorkomen

Te herkennen aan
Er zijn geen onderstreepte letters te zien in objecten op het
scherm als indicatie voor toetsbediening met <Alt+letter>.
Er staan bij de menu-opties geen mogelijkheden genoemd
voor short-cuts. Short-cuts zijn toetscombinaties (vaak
<Ctrl+letter>) waarmee het menu is te ‘passeren’. Deze
werken dus ook als het menu niet zichtbaar is, i.t.t. de eerder genoemde <Alt+letter>combinaties, die alleen werken
voor items die op dat moment zichtbaar zijn op het scherm.

Afwijkingen scoren: enkele voorbeelden
Toetsbediening is wel mogelijk, maar de helft van de
gebruikers weet niet hoe.
2
Toetsbediening is niet mogelijk in een aantal schermen. 2
Toetsbediening is in de gehele applicatie onmogelijk.
3
Er verschijnen pas indicaties voor (snel)toetsen nadat de
gebruiker op een bepaalde toets drukt. Bijvoorbeeld onder
Windows-XP is het standaard zo dat de onderstreepte
letters pas verschijnen nadat de gebruiker op <Alt>
drukt.
1

Gebruikers doen alles met de muis.
Gebruikers weten niet hoe ze in een tekstveld (meerregelig)
een nieuwe regel of tab-inspring moeten maken.

Bij een invulformulier met veel velden is er geen mogelijkheid om met toetsen
2
(zoals <Alt+letter>) bij of in de buurt te komen van bepaalde velden. Vooral bij omvangrijke formulieren is het nodig
dat de gebruiker gemakkelijk rechtsreeks bij bepaalde velden kan komen met een sneltoets.
Er zijn opvolgende toetsen gebruikt (F2...F9) die geen relatie hebben met de inhoud van het item.
1
Er zijn toetsen toegewezen die in veel andere applicaties al
een andere betekenis hebben,
zoals <F1>=help en <Ctrl+P>=Printen.
2
Er staan geen indicaties op het scherm of in de menu’s
voor het toepassen van short-cuts, zoals <Cltr+V>
voor ‘plakken’.
1
In een intranet-portal kan de gebruiker achtereenvolgende
links en opties selecteren met <Tab>, alleen bij aanvang
staat de <Tab>focus niet op (het eerste) de pagina.
Hierdoor moet de gebruiker eerst ergens in de pagina klikken.
1
Navigeren door de velden met <Tab> gaat niet goed
omdat de volgorde niet voorspelbaar is (willekeurig).
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Nadelige gevolgen van het probleem

Oplossingsrichtingen

Muisbediening is aantoonbaar langzamer dan het gebruik
van toetsopdrachten. Toetsbediening geeft minder belasting
voor het bewegingsapparaat omdat daarvoor minder of geen
oog-handcoördinatie nodig is.

Zichtbare sneltoetsen aanbieden.
Geef voor de belangrijkste velden en items op het scherm
een sneltoetscombinatie aan, bijvoorbeeld door een lettter
te onderstrepen [aanpassen, configuratie]

Applicaties die alleen met de muis zijn te bedienen voldoen
feitelijk niet een de wet- en regelgeving (Arboregeling, artikel
5.3 Programmatuur).

Short-cuts.
Shortcuts zijn toetscombinaties die ook werken als het
betreffende item niet zichtbaar in beeld is. Bijvoorbeeld
<Ctrl+C> voor kopiëren naar het klembord zonder dat het
menu Bewerken is uitgevouwen. Short-cuts zijn over het
algemeen niet voortdurend zichtbaar op het scherm. De
gebruiker houdt slechts een beperkt aantal (10 tot 20)
short-cuts paraat en moet ze daarvoor geregeld gebruiken.
[aanpassen, configuratie, werkorganisatie]
Adequate aanvangsfocus.
Vooral bij inter- en intranetapplicaties is het belangrijk om de
bedienfocus (het element dat de invoer van de gebruiker
ontvangt) goed te zetten, zodat de gebruiker met <Tab>
door de verschillende items van de pagina kan. Veelal is dit
achterwege gelaten en staat de focus ergens onvoorspelbaar in de ‘schil’ van de internet-browser, waardoor de
gebruiker verplicht wordt de muis te pakken voor het aanklikken van bijv. een hyperlink. [aanpassen, werkorganisatie]
Standaardtoetsen.
Zorg ervoor dat standaardtoetsen werken: <Enter> voor de
defaultknop, dit is de knop met de extra rand. Indien er een
[OK] is, moet dit de standaardknop zijn. <Esc> is standaard
voor [Annuleer]. [aanpassen, werkorganisatie]
Consistent <Enter> en <Tab>.
In meerregelige tekstvelden drukt de gebruiker nogal eens
op <Enter> voor een nieuwe regel. Dit mag geen onverwachte consequenties hebben op ‘formulier-niveau’. Dat wil
zeggen dat <Enter> dan niet onverwacht de [OK]-knop mag
activeren. Voor het activeren van [OK] is <Ctrl+Enter> een
goede conventie. [aanpassen, werkorganisatie]
De aanduiding van werkorganisatie bij de hiergenoemde
oplossingsrichtingen duidt op het feit dat instructie en stimulans nodig is om toetsbediening te bevorderen.
• [OK] met extra rand is de standaardknop, reagerend op
<Enter>,
• [Annuleren] reageert op <Esc>,
• [Toepassen] reageert op <Alt+T>.
NB Soms verschuift de standaard-knop naar een andere
knop, zoals hiernaast naar [Toepassen].
Dat is correct gedrag. Met <Tab> is hier de focus (aangegeven met het stippelkader in de knop) gezet op [Toepassen];
die knop reageert daarmee ook op <spatie>. Om verwarring
te voorkomen is [Toepassen] tijdelijk tevens de standaardknop voor <Enter>, aangegeven door de extra rand
om die knop i.p.v. om [OK].
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Item 15 Ongunstige muisacties
Er zijn ongunstige muishandelingen nodig

Te herkennen aan
Muis wordt intensief gebruikt.

Afwijkingen scoren: enkele voorbeelden
Gebruikers verplaatsen objecten vooral met drag&drop (slepen)
2

Veel slepen en dubbelklikken met de muis.
Het positioneren van de muis komt erg precies, het doel is
• kleiner dan ong. 1,5x1,5 mm (kleine letter ‘x’)
3
• groter, maar kleiner dan ong. 2,5x3 mm
(grote letter ‘X’)
2
• groter, maar niet groter dan ong. 4x5 mm (het pijltje in
een uitvallijst).
1
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Nadelige gevolgen van het probleem
Slepen werkt sterk verhogend voor de spierspanningen in
hand, pols, arm, schouder en nek. De verhoging wordt vooral veroorzaakt door de combinatie van blijvend kracht zetten
(knop indrukken) en precies (voortdurend bijsturend) bewegen.
Dubbelklikken vergt een precieze, voldoende snelle aansturing van de wijsvinger.
Mikken op kleine oppervlakken vergt dubbelop meer belasting: de precieze aansturing vergt een grotere spierspanning
en het aanwijzen duurt ook nog eens langer.

Oplossingsrichtingen
Vergroot klikoppervlakken.
• Maak frequent gebruikte knoppen groter. [aanpassen]
• Laat vensters en popups niet sluiten met het kruisje
rechtsboven, maar geef een ‘volwassen’ knop met adequaat
opschrift zoals [Sluiten], [OK] of [Annuleer]. [aanpassen]
• Instrueer gebruikers dat klikoppervlakken vaak groter zijn
dan ze eruit zien. Veel uitvallijsten openen ook met een klik
ergens in het veld, een checkbox of radio-button kan ook in
het label (bijschrift) aangeklikt worden. [werkorganisatie]
Vermijd de muis.
Nog beter: instrueer gebruikers met de meest voorkomende
toetsalternatieven i.p.v. muisgebruik. Voor het meeste werk
volstaan de voglende toetsen:
• <Tab>, <Shift+Tab> voor navigeren tussen controls.
• <pijltjes> voor navigeren in een groepje (radio)buttons.
• <Spatie> i.p.v. enkelklik, selectie of activatie van een
control die de focus heeft
• <Enter> i.p.v. dubbelklik en voor de standaardknop
(meestal [OK] ).
[werkorganisatie]
Biedt alternatieven voor slepen en dubbelklikken.
• In plaats van slepen werkt meestal ook kopiëren/plakken
(Ctrl+C>&<Ctrl+V) [werkorganisatie]
• Maak de dialoog zo dat klik-verplaatsen-klik mogelijk is
i.p.v. indrukken&vasthouden-slepen-loslaten. [ontwerp, aanpassen]
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Toelichting bij item 10
Meten aan pixels en lettergroottes
De tekenhoogte en leesbaarheid is vaak een knelpunt in software. Deze toelichting voor het meten aan pixels gebruikt
standaard MsWindows-functies. Op andere systemen, zoals Linux, zijn soortgelijke procedures uitvoerbaar.
NB Toetsen zijn vermeld tussen punthaken <Ctrl+V> Menukeuzes zijn vermeld tussen accolades { Bestand | Openen }

Stap 1 Maak een bitmap van de informatie op
het scherm
• Druk op <PrintScrn>. Deze toets is meestal te vinden
nabij het numerieke gedeelte. Hiermee worden alle schermpixels gekopieerd naar het ‘klembord’. Daar staat nu een
afbeelding (bitmap) van het gehele schermbeeld.
• Variant: <Alt+PrintScrn> kopieert alleen de pixels van het
actieve venster.

Stap 4 Maak een afbeelding in pixels van de
gewenste letters
• Maak in MsPaint een uitsnede van het gewenste stukje
tekst van de bitmap. Verschuif de afbeelding zo nodig met
de scrollbars tot het goede stuk in beeld komt.
Zet het selectie-tool aan door op het pictogram met het
rechthoekje te klikken linksboven in de werkbalk; zie hiernaast.

Stap 2 Vraag het schermbeeld op in MsPaint
• Start MsPaint; te vinden onder de (bureau)accessoires in
het StartMenu.
• Plak de bitmap met <Ctrl+V> of { Bewerken | Plakken }.
Vergroot desgevraagd de bitmap van MsPaint om de afbeelding te kunnen plakken.
• Bewaar zo nodig de bitmap voor toekomstig gebruik:
{ Bestand | Opslaan als }. Om de bestandsgrootte van
afbeelding te beperken kan zo mogelijk beter opgeslagen
worden als *.png dan als *.bmp. Het bestand kan hierna
eventueel op een ander systeem worden gebruikt voor de
volgende stappen.

Stap 3 Bepaal de schermresolutie en
pixelgrootte
• Vraag in MsPaint de resolutie op van de bitmap:
{ Afbeelding | Kenmerken } Dit geeft de resolutie van de
bitmap, ofwel het scherm.
• Bereken de pixelafmetingen door de netto schermafmetingen (uit schermspecificaties of opgemeten met rolmaat) te
delen door het aantal pixels:
Pixelbreedte = Schermbreedte (mm) / breedte van bitmap
(aantal pixels) =......mm
Pixelhoogte = Schermhoogte (mm) / hoogte van bitmap
(aantal pixels) =..... mm
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Selecteer het gewenste gebied door met slepen de gewenste rechthoek aan te wijzen in de afbeelding. Dit stuk wordt
later sterk vergroot, kies daarom een klein stukje van bijvoorbeeld tien letters, waaronder een hoofdletter.
• Kopieer het geselecteerde gebied als nieuwe afbeelding
Kopieer het geselecteerde gebied naar het klembord:
<Ctrl+C> of { Bewerken | Kopiëren }
Maak een nieuwe lege bitmap, dit sluit tevens de oude:
<Ctrl+N> of { Bestand | Nieuw }
Plak het uitgesneden gebied: <Ctrl+V>
Maak de afzonderlijke pixels zichtbaar.
Vergroot de afbeelding 8x: { Beeld | In-/uitzoomen |
Aanpassen | 800% }
Zet het raster aan voor de afzonderlijke pixels: { Beeld | In/uitzoomen | Raster weergeven }

Scoren Items scoren-def

08-06-2006

11:39

Pagina 35

Scoren met software

Stap 5 Bereken de hoofdletterhoogte in mm
• Tel het aantal pixels (de rastervakjes) voor de hoogte van
een hoofdletter en vermenigvuldig dit met de pixelhoogte
(stap 3). Dit geeft de letterhoogte in mm.
• Houd er rekening mee dat in sommige lettertypen de
hoofdletters een geringere hoogte hebben dan de stokletters
zoals ‘d’ en ‘h’. In dat geval is het juister om de hoogte van
de stokletter als maat te nemen. Feitelijk is het nog beter
om de hoogte van een kleine letter als maat te nemen voor
leesbaarheid. De ‘a’, ‘e’ en ‘s’ zijn namelijk de letters met de
kleinste details; helaas is de hoogte voor kleine letters niet
vastgelegd in normen.

Een voorbeeld van opbouw van tekens uit pixels
Leesbaarheid van cijfers van respectievelijk de typen MS
Sans Serif, Arial en Verdana. De cijfers links zijn met opzet
klein afgedrukt om de leesbaarheid te kunnen beoordelen.
De Verdana-cijfers lezen gemakkelijker ondanks 10% minder hoogte.Waarom dat zo is wordt duidelijk bij voldoende
uitvergroten (rechts). Verdana heeft blijkbaar een spatiëring
van twee pixels tussen de cijfers en het cijferbeeld zelf is ook
breder. Dit blijkt zoveel bij te dragen aan de leesbaarheid dat
de 10% geringere hoogte hierdoor ruimschoots wordt
gecompenseerd.

35

Scoren Items scoren-def

08-06-2006

11:39

Pagina 36

Colofon
Deze methode is ontwikkeld door ErgoS Engineering &
Ergonomics en aangepast voor de branche van zorgverzekeraars in het kader van het Arboconvenant
Zorgverzekeraars. Het Arboconvenant Zorgverzekeraars
is een initiatief van Zorgverzekeraars Nederland, FNV
Bondgenoten, CNV Dienstenbond, De Unie en het
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
Auteur ErgoS Engineering & Ergonomics, Enschede,
e info@ergos.nl
Tekstbijdragen J. Rommets, projectleider
Arboconvenant Zorgverzekeraars/KPMG,
H. Pennock, ergonoom FNV Bondgenoten
Redactie Acompanía Communicatie
Ontwerp Meester Ontwerpers
Controlz/Zorgverzekeraars Nederland
Postbus 520 | 3700 AM Zeist | t 030 6988230
e info@controlz.nl
© Controlz 2006

