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           Navigatiegedrag van een jongere gebruiker1 

                                                 
1 Met dank aan Luuk Houtepen voor het gebruik van zijn heatmaps (zie ook pag. 23-27). 
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Leeswijzer 
 
Vooral geïnteresseerd in de belangrijkste overeenkomsten & verschillen in daadwerkelijk 
navigatiegedrag tussen jongeren en ouderen?  ga naar pag. 29-30 
 
Meer weten over de implicaties voor het ontwerpen van gebruiksvriendelijke websites voor 
ouderen?  ga naar pag. 30-32 
 
Nieuwsgierig naar wetenschappelijk onderzoek verricht op dit terrein?  raadpleeg pag. 6-28 
 
Benieuwd naar toekomstig onderzoek in Nederland op dit gebied?  zie pag. 28 
 
Inzicht krijgen in het belang van gebruiksvriendelijke websites voor ouderen?  lees pag. 4-5
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1. Het belang van een gebruiksvriendelijke website voor ouderen 
 

De meeste organisaties hebben tegenwoordig een website. Dit stelt hen in staat zich dag en 

nacht aan in- en externe doelgroepen te presenteren. De website is als het ware hun visite-

kaartje. Daarmee kan het beeld dat bezoekers van hun website zich over hun organisatie 

vormen worden beïnvloed. Als een organisatie, zoals SeniorWeb, van plan is de eigen website 

te herontwerpen, dan is het van belang er rekening mee te houden dat er vanuit de 

maatschappij steeds hogere eisen gesteld worden aan de toegankelijkheid en gebruiks-

vriendelijkheid van websites.  

 

Zo werd er op 29 november 2007 tijdens de behandeling van de begroting van het Ministerie 

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in het kader van besprekingen over de 

elektronische overheid een motie ingediend door de Tweede Kamerleden Heijnen en 

Schinkelshoek waarin werd verzocht om een Actieprogramma ter bevordering van de  

toegankelijkheid tot de e-overheid voor alle burgers.2 Staatssecretaris Bijleveld-Schouten 

volgt op 26 juni 2008 met een reactie waarin ze voorstelt dat er om de toegankelijkheid van de 

e-overheid te vergroten een aanpak langs twee sporen denkbaar is: 

‘1. verbeteren van de (algemene) internetvaardigheden van mensen 
 2. verbeteren van de toegankelijkheid en begrijpelijkheid van overheidssites, zodat zij ook   
 voor minder internetvaardige mensen3 toegankelijk zijn.’4 
 
Aan spoor 1 wordt gewerkt door de Universiteit Twente. Meer informatie daarover staat in het 

door Van Deursen & Van Dijk in april 2008 gepubliceerde onderzoeksrapport Digitale 

vaardigheden van Nederlandse burgers. Een prestatiemeting van operationele, formele, 

informatie en strategische vaardigheden bij het gebruik van overheidswebsites.5 

Met spoor 2 houdt zich de stichting Accessibility bezig die in oktober 2008 de Accessibility 

Monitor 2008: Derde onderzoek naar de kwaliteit en toegankelijkheid van overheidssites6  

publiceerde. Zie verder ook het Waarmerk drempelvrij.nl, een kwaliteitskenmerk waarmee 

toegankelijke websites in Nederland worden aangeduid.7 

                                                 
2 Motie Heijnen/Schinkelshoek, 31200V-II, nr. 35 
3 Daarmee worden in dit verband ouderen en mensen met een functiebeperking bedoeld. 
4 Reactie op motie Heijnen/Schinkelshoek, kenmerk 2008-0000169329, pag. 2, 
   http://www.e-overheid.nl/nieuws/2008/06/Reactie-op-Motie--actieprogramma-toegankelijkheid-.html 
5 http://www.ictenoverheid.utwente.nl/nieuws.php#Digitale_vaardigheden 
6 http://www.accessibility.nl 
7 http://www.drempelvrij.nl/waarmerk en http://www.accessibility.nl/toetsing/waarmerkdrempelvrij 
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Het is opvallend dat er aan de gebruiksvriendelijkheid van (overheids)websites weinig 

aandacht wordt besteed. Zo beschouwt de stichting Accessibility gebruiksvriendelijkheid als 

‘een laag bovenop webtoegankelijkheid’8 waaraan in bovengenoemd onderzoeksrapport 

alleen aandacht wordt besteed door toestenbordtoegankelijkheid en schaalbaarheid van 

lettergrootte te onderzoeken. 

 

Inzicht in factoren die het navigeren op websites van ouderen die op zoek zijn naar informatie 

bevorderen dan wel belemmeren, bieden de onderzoeken van spoor 1 en 2 niet. Dit 

daadwerkelijk navigatiegedrag zou bij het ontwerpen of herzien van een website die veelal 

door ouderen bezocht wordt, wel eens van groot belang kunnen zijn.  

 

De vraag is nu of er literatuur bestaat die inzicht geeft in de karakteristieken van het 

daadwerkelijk navigatiegedrag van oudere gebruikers in vergelijking met dat van jongere 

gebruikers. Dit onderzoeksrapport9 voert deze terreinverkenning uit en werkt toe naar 

concrete aanbevelingen waar bij het ontwerpen of herzien van websites die veel door ouderen 

bezocht worden rekening mee gehouden kan worden. 

 

                                                 
8
 Stichting Accessibility (2008) Accessibility Monitor 2008: Derde onderzoek naar de kwaliteit en  

   toegankelijkheid van overheidssites. Utrecht: Stichting Accessibility,http://www.accessibility.nl, p. 20 
9 Dit is een uitgebreidere versie van een eerder onderzoeksrapport dat voor de ouderenbond ANBO in december    
   2008 werd gepubliceerd. 
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2. Zoektocht naar daadwerkelijk navigatiegedrag van ouderen  

 

2.1 Proloog 

Onze maatschappij vergrijst in een snel tempo, terwijl ook de informatisering toeneemt. Deze 

twee trends beïnvloeden het dagelijks leven van onze burgers in toenemende mate.  

Het is de vraag of alle burgers in gelijke mate toegang hebben tot informatie. Mark Bovens 

bespreekt dit vraagstuk in zijn in 2003 gepubliceerde De digitale republiek: Democratie en 

rechtsstaat in de informatiemaatschappij. Om dergelijke toegankelijkheid te kunnen 

garanderen, pleit hij ervoor om burgers naast de klassieke (vrijheids)rechten ook 

informatierechten toe te kennen. Hij focust daarbij op het recht op toegang tot openbare 

overheidsinformatie en maakt onderscheid tussen primaire, secundaire en tertiaire 

informatierechten. Bij primaire informatierechten gaat het om ‘rechten die burgers directe 

aanspraak geven op rechtstreekse toegang tot feitelijke (overheids)informatie’, secundaire 

informatierechten zijn ‘rechten die burgers aanspraak geven op ondersteuning door de 

overheid bij het verkrijgen van toegang tot cruciale informatiekanalen’, terwijl het bij tertiaire 

informatierechten gaat om ‘rechten die burgers ondersteuning bieden bij het verkrijgen van 

informatie in het horizontale verkeer met andere burgers en private rechtspersonen’. (Bovens 

2003: 98). 

 

Bovens werkt dit verder uit door erop te wijzen dat burgers ondersteund dienen te worden bij 

het verkrijgen van toegang tot informatie. Daarbij gaat het om fysieke aspecten (zorg van de 

overheid voor het onbelemmerd functioneren van informatiekanalen), financiële aspecten met 

betrekking tot toegang (betaalbare apparatuur en diensten) en intellectuele aspecten (burgers 

moeten van informatiekanalen willen en kunnen gebruik maken10, scholing en gebruiks-

vriendelijkheid zijn daarvoor van belang11). Ten slotte wijst Bovens (2003: 106-107) er op dat 

de overheid een afweging dient te maken van welke informatiekanalen burgers gebruik dienen 

te kunnen maken. Loos & Mante-Meijer (2007:73) pleiten in dit verband voor een multi-

channel aanpak. De Nederlandse overheid is inmiddels van het belang van een dergelijk 

aanpak doordrongen. Zo stelt staatssecretaris Bijleveld-Schouten in haar reactie op de motie 

Heijnen/Schinkelshoek over ‘een actieprogramma toegankelijkheid e-overheid’12: 

                                                 
10 Zie ook Heres, Mante-Meijer, Turk & Pierson (2005) die het “capability-model” hebben ontwikkeld dat een  
    framework biedt om inzicht te krijgen in de mate waarin gebruikers nieuwe media willen en kunnen  
    gebruiken. 
11 Zie ook spoor 1 en 2 in hoofdstuk 1. 
12 Zie ook hoofdstuk 1. 
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‘Allereerst wil ik benadrukken dat mensen nú en in de toekomst niet alleen op internet zijn 
aangewezen voor hun contacten met de overheid. De meerkanaalsaanpak garandeert dat 
mensen die geen gebruik kunnen of willen maken van internet, ook altijd via de telefoon of de 
balie terecht kunnen.’ (pag. 2) 
 

Bovens focust vooral op de rechtsstatelijke gevolgen van de toenemende informatisering en 

richt zich met name op overheidsinformatie. Voor onze terreinverkenning ligt het accent niet 

zozeer op de gevolgen voor de rechtsstaat en beperken we ons niet tot overheidsinformatie, 

maar focussen we op de gebruiksvriendelijkheid van websites in het publieke en private 

domein die voor betrokkenen op zoek naar informatie over diensten en producten relevant is. 

Daarbij richten we ons op ouderen, een specifieke doelgroep die gezien de vergrijzing de 

komende jaren nog fors in omvang zal toenemen en waarvan de internetvaardigheden niet 

altijd optimaal zijn (zie ook spoor 1 in hoofdstuk 1). 

 

Het is opvallend dat ouderen lang niet altijd als specifieke doelgroep onderkend worden. Een 

goed voorbeeld hiervan was het Action Plan eEurope – An Information Society For All dat de 

Raad en de Europese Commissie in 2000 presenteerden en waarin ze drie doelen 

onderscheiden:  

1. een sneller, goedkoper en veilig Internet, 

2. investeren in mensen en vaardigheden,  

3. het gebruik van internet stimuleren.  

 
Onder doel 2 lezen we:  
 
‘The Lisbon European Council recognised that special attention should be given to disabled 
people and fight against “info-exclusion”. (…) As government services and important public 
information become increasingly available on-line, ensuring access to government websites 
for all citizens becomes as important as ensuring access to public buildings.’ (pag. 17) 
 
Er wordt weliswaar aandacht besteed aan mensen met een handicap en het gevaar van ‘info-

exclusion’ wordt onderkend, maar ouderen schitteren door afwezigheid. Toch is er in 

Nederland inmiddels wel meer aandacht voor ouderen als specifieke doelgroep. De eerder 

besproken motie Heijnen/Schinkelshoek waarin werd verzocht om een Actieprogramma ter 

bevordering van de toegankelijkheid tot de e-overheid voor alle burgers en de reactie van 

staatssecretaris Bijleveld-Schouten daarop is hiervan een goed voorbeeld. 
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Tevens is er in beperkte mate onderzoek gedaan naar de toegang die ouderen hebben tot het 

internet. Zo beschrijven bijvoorbeeld Peacock & Künemund in hun artikel ‘Senior citizens 

and Internet technology: Reasons and correlates of access versus non-access in a European 

comparative perspective’ (in het European Journal of Aging, 2007, 4, pp. 191-200) dat  

55+ers in 15 Europese landen minder toegang hebben tot het internet dan jongere burgers. Dit 

komt volgens hen met name voort uit sociaal-economische omstandigheden die vooral 

ouderen in de zuidelijke regio’s van Europa treffen. 

 

Voor Nederland heeft Marion Duimel van het SCP in 2007 voor SeniorWeb op dit terrein de 

publicatie Verbinding maken: Senioren en internet uitgebracht waarin wordt gesteld dat 

naarmate mensen ouder worden (vanaf 50 jaar) de kans afneemt dat ze van een computer en 

internet gebruik maken. Dit heeft te maken met zaken als cognitieve beperkingen, 

computerangst en gebrek aan behoefte te profiteren van de mogelijkheden van internet.13 Zie 

voor meer Nederlands onderzoek op dit gebied ook Surfende senioren: Kansen en 

bedreigingen van ICT voor ouderen door Jos de Haan, Oene Klumper en Jan Steyaert in 2004 

bij Academic Service in Den Haag gepubliceerd en Achterstand en afstand: Digitale 

vaardigheden van lager opgeleiden, ouderen, allochtonen en inactieven dat Erik van Ingen, 

Jos de Haan en Marion Duimel in 2007 bij SCP in Den Haag publiceerden. 

 

Dergelijke onderzoeken geven ons evenals de eerder besproken onderzoeken uit spoor 1 naar 

(algemene) internetvaardigheden en spoor 2 naar toegankelijkheid geen inzicht in het daad-

werkelijk navigatiegedrag van ouderen. Daarom volgt nu een literatuur-review naar onder-

zoek over factoren die de manier waarop ouderen op websites navigeren beïnvloeden. Daaruit 

zullen in hoofdstuk 3 aanbevelingen ten behoeve van het ontwikkelen van gebruiks-

vriendelijke websites voor ouderen gedestilleerd worden.  

                                                 
13 Zie ook Heres, Mante-Meijer, Turk & Pierson (2005) die het “capability-model” hebben ontwikkeld dat een  
    framework biedt om inzicht te krijgen in de mate waarin gebruikers nieuwe media willen en kunnen  
    gebruiken. 
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Voor ieder onderzoek wordt genoteerd: 

- Titel  

- Bron 

- Auteur(s) 

- Jaar publicatie 

- Doel van het onderzoek 

- Aantal deelnemers aan het onderzoek 

- Onderzoeksmethode 

- Belangrijkste conclusies 

- Aanbevelingen t.b.v. het ontwerpen van gebruiksvriendelijke websites voor ouderen 
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2.2 Literatuur-review  

Paragraaf 2.2.1 biedt een overzicht van onderzoek dat webgebruik van ouderen evalueert aan 

de hand van observaties, interviews en/of toepassing van webrichtlijnen. Dit overzicht heeft 

niet de pretentie volledig te zijn. Het heeft als doel voorbeelden van empirisch onderzoek te 

bieden die goed illustreren wat voor inzichten in overeenkomsten & verschillen tussen het 

navigatiegedrag van ouderen en jongeren dergelijk onderzoek oplevert. De implicaties voor 

het ontwerpen van gebruiksvriendelijke websites voor ouderen passeren ook de revue.  

Voor uitgebreider informatie op dit terrein verwijzen we naar de volgende drie rapporten die 

via het internet gratis gedownload kunnen worden: 

 

Arch, Andrew (2008) Web accessibiliy for older users: A literature. W3C working draft 14 
May 2008. 
http://www.w3.org/TR/wai-age-literature/ 
 
Chisnell, Dana & Redish, Janice (2004) Designing web sites for older adults: A review of 
recent research. Prepared for AARP.  
http://www.aarp.org/olderwiserwired 
 
Chisnell, Dana & Redish, Janice (2005) Designing web sites for older adults: Expert review 
of usability for older adults at 50 web sites.. Commissioned and delivered to Amy Lee, 
AARP.  
http://www.aarp.org/olderwiserwired 
 

In paragraaf 2.2.2 worden de resultaten van eye-tracking onderzoek met het oog op inzichten 

in overeenkomsten & verschillen tussen het navigatiegedrag van ouderen en jongeren en 

implicaties voor het ontwerpen van gebruiksvriendelijke websites voor ouderen 

gepresenteerd. 
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2.2.1 Evaluatie web-gebruik ouderen 

 
 Titel: Exploring how the elderly use the Web 
 
Bron: Publicatie te verkrijgen via Usability News, juli 1999, Vol. 1, Issue 2 
http://www.surl.org/usabilitynews/12/elderly.asp 
 
Auteurs: Loren Groff, Corrina Liao, Barbara Chaparro & Alex Chaparro 
 
Jaar publicatie: 1999 
 
Doel van het onderzoek:  
Inzicht verkrijgen in de vaardigheden en de karakteristieken van ouderen die websites 
bezoeken, zodat designers hier bij het ontwerpen van websites voor ouderen rekening mee 
kunnen houden. 
 
Aantal deelnemers aan het onderzoek: 
Aan het onderzoek werd deelgenomen door jongeren (19-27 jaar) en ouderen (64-87 jaar). 
Het aantal wordt niet vermeld. 
 
Onderzoeksmethode: 
De jongeren en ouderen werd gevraagd zoekopdrachten uit te voeren op twee websites (een 
site met grafieken, tekst en animaties en een andere zonder grafieken, met tekst en 
hyperlinks). Daarbij werden de volgende zaken genoteerd: de tijd die nodig was om de taken 
uit te voeren, het totaal aantal webpagina’s dat bezocht werd, het aantal verschillende pagina’s 
dat bezocht werd, het aantal muisclicks, het aantal malen dat van toetsenbord gebruik werd 
gemaakt en of de taken met succes werden uitgevoerd. Na afloop van de zoekopdrachten werd 
aan hen gevraagd hun mening te geven over de moeilijkheid van de taken en de mate van 
gebruiksvriendelijkheid per website aan te geven.  
 
Belangrijkste conclusies: 
 
1. De ouderen zijn langzamer dan de jongeren, clickten minder vaak, bezochten minder 
webpagina’s en keerden minder vaak naar een eerder bezochte webpagina terug. 
 
2. De ouderen zijn accurater dan de jongeren.14 Ze lezen tekst zorgvuldiger voordat ze verder 
gaan met hun taken. 
 
3. Kleine lettergrootte en grafische animaties worden door zowel jongeren als ouderen als 
afleidend beoordeeld. 
 
 
Aanbevelingen t.b.v. het ontwerpen van gebruiksvriendelijke websites voor ouderen: 

Hoewel het onderzoek tot doel had designers bij het ontwerpen van websites rekening inzicht 

te geven in factoren die relevant zijn voor gebruiksvriendelijke website voor ouderen, worden 

er geen aanbevelingen op dit terrein gedaan. 

                                                 
14 De auteurs leggen helaas niet uit wat ze in dit geval onder ‘accuraat’ verstaan. 
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 Titel: Web usability for senior citizens: Design guidelines based on usability studies with 
people age 65 and older 
 
Bron: Onderzoeksrapport te verkrijgen via de website van de Nielsen Norman Group 
http://www.nngroup.com/reports/seniors 
 
Auteurs: Klara Pernice & Jakob Nielsen 
 
Jaar publicatie: onbekend, maar gezien de literatuurverwijzingen is het rapport 
waarschijnlijk rond 2002 gepubliceerd. 
 
Doel van het onderzoek:  
Deze studie was erop gericht inzicht te krijgen in het navigatiegedrag van ouderen. 
 
Aantal deelnemers aan het onderzoek / onderzoeksmethode: 
Er werden 3 deelonderzoeken uitgevoerd: 
1. van 20 ouderen (65+) en 20 jongeren (tussen 21 en 55 jaar) werd aan de hand van een 
‘Web-wide task’ het navigatiegedrag gemeten op 3 websites; 
2. een kwalitatieve studie met 20 Amerikaanse ouderen (65+) die 10 Amerikaanse websites 
bezochten; 
3. een kwalitatieve studie met 4 Japanse ouderen die 4 Japanse websites bezochten15 
 
 
Belangrijkste conclusies: 
 
1. Ouderen ronden hun taak minder vaak succesvol af dan jongeren (52.9 % succesvol versus 
78.2% succesvol). 
 
2. Ouderen doen significant langer over hun taak dan jongeren (gemiddeld 12 minuten 33 
seconden versus 7 minuten 14 seconden). 
 
3. Ouderen begaan significant vaker een fout per taak dan jongeren (gemiddeld 4.4 versus  
0.6). 
 
4. Ouderen zijn significant minder tevreden dan jongeren over websitegebruik en schatten de 
gebruiksvriendelijkheid van de websites lager in. 
 
 

                                                 
15 Culturele verschillen zijn het zeker waard onderzocht te worden, maar vallen buiten de scope van dit  
    onderzoeksrapport, daarom blijven de resultaten van deelonderzoek 3 buiten beschouwing. 
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Aanbevelingen t.b.v. het ontwerpen van gebruiksvriendelijke websites voor ouderen: 
 
Voor een volledig overzicht van de lijst met 46 aanbevelingen wordt verwezen naar het 
onderzoeksrapport van de Nielsen Norman Group. Hieronder volgen enkele voorbeelden. 
 
I.  Presentatie van informatie en tekst 
Gebruik minimaal .12 als lettergrootte, bied de mogelijkheid te variëren in tekstformaat, 
gebruik geen technische termen. 
 
II. Navigatie en links 
Maak duidelijk onderscheid tussen tekst voor links en tekst voor kopjes, wijzig de kleur als 
een link bezocht is. 
 
III. Zoekfunctie 
Geef duidelijk aan waar de gebruiker haar of zijn zoekvraag kan invoeren.  
 

Ten slotte: 

Pernice & Nielsen geven als verklaring voor de verschillen in navigatiegedrag tussen ouderen 

en jongeren dat websites meestal door jonge designers ontworpen worden. Die gaan er 

volgens hen vanuit dat ouderen qua gezichtsvermogen, motoriek en geheugen probleemloos 

functioneren en alles over het Web weten. Zij beseffen niet dat oudere gebruikers daarom 

meer ‘usability problems’ hebben dan ouderen. Voor een overzicht van leeftijdgerelateerde 

functiebeperkingen verwijzen we naar paragraaf 2.3 in Web accessibiliy for older users: A 

literature review van Andrew Arch (W3C working draft 14 May 2008).16 In deze publicatie 

wordt aan gezichtvermogen, motoriek en cognitieve beperkingen (zoals een slechter 

functionerend geheugen) slechter gehoor toegevoegd. Lit.verwijzingen uit dat rapport 

toevoegen, evt. kort op ingaan, ook andere paragrafen uit rapport even checken. 

 

                                                 
16 http://www.w3.org/TR/wai-age-literature/ 
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 Titel: Web usability and age: How design changes can improve performance 

 
Bron: CUU’03, November  10-11, 2003, Vancover, British Columbia, Canada 
http://www.bentley.edu/events/agingbydesign2004/presentations/tedesco_chadwickdias_tullis
_webusabilityandage.pdf 
 
Auteurs: Ann Chadwick-Dias, Michelle McNulty & Tom Tullis 
 
Jaar publicatie: 2003 
 
Doel van het onderzoek: 
Het onderzoek wilde achterhalen of oudere gebruikers ander navigatiegedrag vertoonden dan 
jongere en welke rol tekstformaat daarbij speelde. 
 
Aantal deelnemers aan het onderzoek: 
In totaal participeerden er 49 deelnemers in de leeftijd van 20 tot 82 jaar in het onderzoek. De 
grens tussen oud en jong werd gesteld op 55 jaar. 
 
Onderzoeksmethode: 
Het onderzoek bestond uit 2 fasen: 
1. Uit te voeren taken op een prototype van een website waarbij de werking van variabel 
tekstformaat werd gecheckt. 
2. Dezelfde taken maar nu op een herziene versie (aan de hand van de resultaten uit fase 1) 
van het prototype. 
Het navigatiegedrag werd geobserveerd en genoteerd. 
 
 
Belangrijkste conclusies: 
 
1. Ouderen doen er significant langer over hun taken uit te voeren. 
 
2. Ouderen zijn significant minder succesvol als het er om ging de taken tot een goed einde te 
brengen. 
 
3. Behalve leeftijd blijkt ook internet-ervaring van significant groot belang voor de mate 
waarin deelnemers in staat waren een goede prestatie af te leveren. 
 
4. In fase 1 van het onderzoek clicken ouderen significant minder vaak per minuut dan 
jongeren. In fase 2 clicken ouderen vaker per minuut dan jongeren, maar was het verschil niet 
significant. 
 
5. Tekstformaat blijkt niet significant van invloed op de prestaties van ouderen en jongeren. 
Wel blijkt dat de oudere gebruikers groot en de jongere gebruikers middelgroot tekstformaat 
prefereren. 
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6. Onder het kopje ‘leeftijdsverschillen in gedrag’ noteren de onderzoekers de volgende 
factoren: 
 
a. Ouderen zijn voorzichtiger dan jongeren in alles wat ze doen op het Web. Dit gold ook voor 
hun clickgedrag. Terwijl jongeren er vrolijk op los clicken als ze op zoek zijn naar informatie, 
lezen ouderen eerst zorgvuldig tekst op een webpagina, wegen vervolgens voor- en nadelen af 
om al dan niet te clicken, alsof clicken niet meer ongedaan gemaakt zou kunnen worden. Er is 
met andere woorden bij ouderen sprake van ‘cautious clicking’. 
 
b. Ouderen clicken ook op tekst, tabellen en grafieken waarop niet geclickt kan worden. 
 
c. Ouderen hebben vaak moeite informatie uit grote tabellen te halen, dit werkt blokkerend in 
hun zoekproces. 
 
d. Ouderen begrijpen termen niet die met het web en techniek te maken hebben. 
 
f. Ouderen hebben de neiging meer tekst te lezen. Vaak lezen ze eerst alle tekst, met name 
wanneer aan hen werd gevraagd informatie in te voeren. 
 
g. Ouderen weten vaak niet waar ze zich bevinden zijn op een website. Het komt voor dat ze 
een link op een webpagina aanclicken waarop ze zich al bevinden. 
 
h. Ouderen hebben problemen met horizontaal scrollen. 
 
i. Ouderen vinden het moeilijk met ‘tabbed navigation’ om te gaan (‘displayed on 
mouseover’). 
 
De onderzoekers probeerden deze in fase 1 geconstateerde verschillen te verhelpen in het 
prototype van fase 2. 
 
 
Aanbevelingen t.b.v. het ontwerpen van gebruiksvriendelijke websites voor ouderen: 
 
1. Gebruik werkwoorden bij links om duidelijk te maken wat er gebeurt als er gebruik van 
wordt gemaakt. 
 
2. Maak op een consistente manier op alle webpagina’s duidelijk of er sprake is van een link. 
 
3. Maak een duidelijk verschil tussen ‘bullets’ en ‘buttons’. 
 
4. Bouw een optie voor variabel tekstformaat in. 
 
5. Gebruik specifieke en simpele instructies, zodat gericht snel de gezochte informatie 
gevonden kan worden. 
 
6. Gebruik alledaagse - niet technische - termen. 
 
7. Maak navigatie simpel om ouderen die motorisch niet meer zo vaardig zijn te helpen. 
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8. Maak zo min mogelijk gebruik van ‘secondary windows’, ouderen kunnen vaak de weg 
terug niet meer vinden. 
 
Ten slotte: 

De auteurs van dit onderzoek concluderen dat er verschillende factoren zijn die er toe leiden 

dat ouderen een lage gebruiksvriendelijkheid ervaren als ze op een website navigeren. Ze 

noemen enerzijds sociale, cognitieve, psychologische en fysieke factoren en anderzijds gebrek 

aan internetervaring omdat ze destijds op school of het werk nog niet met computers werkten. 

Zij pleiten voor meer onderzoek waarin wordt onderzocht: 

- wat de relatie is tussen (het ontbreken van) ervaring in het omgaan met PC’s en de 

gepercipieerde gebruiksvriendelijkheid; 

- hoe websites kunnen worden ontworpen die de gebruiksvriendelijkheid voor ouderen 

vergroten zonder dat die voor jongeren verlaagd wordt.17 

                                                 
17 Zie ook het onderzoek van Johnson & Kent uit 2007 op pag, 18. 
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 Titel: Evaluation of websites for older adults: How “senior-friendly” are they? 

 
Bron: Publicatie te verkrijgen via Usability News, februari 2004, Vol. 6, Issue 1 
http://www.surl.org/usabilitynews/61/older_adults.asp 
 
Auteur: Traci A. Hart 
 
Jaar publicatie: 2004 
 
Doel van het onderzoek: 
Dit onderzoek beoogde inzicht te krijgen in de mate waarin websites rekening houden met 
‘senior-friendly’ richtlijnen. 
 
Aantal deelnemers aan het onderzoek: 
In dit onderzoek wordt geen gebruik gemaakt van oudere en/of jongere websitegebruikers.  
 
Onderzoeksmethode: 
Van 36 websites werd onderzocht in hoeverre ze voldeden aan 25 ‘senior-friendly’ richtlijnen 
van het ‘Nationale Institute of Aging’. Het onderzoek werd uitgevoerd door 4 medewerkers 
van het ‘Software Usability Research Lab (SURL)’ van de Wichita State University. 
 
Belangrijkste conclusies: 
 
1. De meerderheid van de websites voldoet wel aan de ‘senior-friendly’ richtlijnen wat betreft: 
a. navigatie 
b. ‘content phrasing’ 
c. stijl. 
 
2. De meerderheid van de websites voldoet niet aan de ‘senior-friendly’ richtlijnen wat 
betreft: 
a. tekstformaat 
b. ‘text weight’ 
c. regelafstand 
d. tekst links met grafieken 
e. ‘site map availability’. 
 
Aanbevelingen t.b.v. het ontwerpen van gebruiksvriendelijke websites voor ouderen: 
Het onderzoek doet geen aanbevelingen op dit terrein. 
 
Ten slotte: 

De auteurs van dit onderzoek merken aan het eind van hun artikel op dat het niet duidelijk is 

wat het verband is tussen de mate waarin websites voldoen aan ‘senior-friendly’ richtlijnen en 

daadwerkelijk navigatiegedrag en tevredenheid van oudere gebruikers. 
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 Titel: Designing universal access: web application for the elderly and disabled 

 
Bron: Cogn Tech Work, 9, pp. 209-218 
 
Auteur: Robert Johnson & Simon Kent 
 
Jaar publicatie: 2007 
 
Doel van het onderzoek: 
Dit onderzoek wil achterhalen of het mogelijk is gebruiksvriendelijke websites te ontwerpen 
voor ouderen en mensen met een functiebeperking zonder dat dit ten koste gaat van jongere 
gebruikers en mensen zonder functie beperking. 
 
Aantal deelnemers aan het onderzoek: 
16 jongeren (van 18 tot 59 jaar waarvan 9 vrouwen en 7 mannen)  
16 ouderen (11 van 60 jaar en ouder en 5 mensen met een functiebeperking18 jonger dan 60 
jaar, 8 vrouwen en 8 mannen) 
 
Onderzoeksmethode: 
De deelnemers aan het onderzoek voerden een zoekopdracht uit op 4 websites waarvan er 2 
zo waren ontworpen dat ze gebruiksvriendelijk waren gemaakt voor gebruikers met een 
functiebeperking en ouderen. Na afloop werd aan hen gevraagd deze 4  websites te scoren op 
gebruiksvriendelijkheid (op het gebied van navigatie, inhoud en mooie vormgeving19). 
Tevens werd efficiency (tijdsduur die voor de zoekopdracht nodig was)20 en effectiviteit 
(fouten die er toe leiden dat de zoekopdracht niet werd voltooid of niet naar behoren werd 
uitgevoerd)21 22 gemeten.  

                                                

 
 
Belangrijkste conclusie: 

Het bleek dat zowel de jongere gebruikers als de gebruikers met een functiebeperking en 

ouderen de gebruiksvriendelijke websites het meest waardeerden. 

 

Aanbeveling t.b.v. het ontwerpen van gebruiksvriendelijke websites voor ouderen: 

De resultaten van deze studie geven aan dat als er bij het design van een website rekening 

wordt gehouden met ouderen en mensen met een functiebeperking dit de gebruiksvriendelijk-

heid voor de overige gebruikers niet nadelig beïnvloedt. In tegendeel, een dergelijke aanpak 

verhoogt de gebruiksvriendelijkheid ook voor andere gebruikers zoals jongeren en mensen 

zonder functiebeperking. 

 
18 Bijvoorbeeld slechtzienden. 
19 Gebaseerd op onderzoek van Becker & Berkemeyer (2002), Palmer (2002) en Becker & Mottay (2001). 
20 Gebaseerd op onderzoek van FrØkjaer, Herzum & Hornbaek (2000), Czerwinski, Horvitz & Cutrell (2001) en  
    Chadwick-Dias, McNulty & Tullis (2003). 
21 Gebaseerd op onderzoek van FrØkjaer, Herzum & Hornbaek (2000). 
22 Voor de keuze van gebruiksvriendelijkheid, efficiency en effectiviteit en de operationalisering van deze  
     begrippen verwijzen Johnson & Kent naar onderzoek van FrØkjaer, Herzum & Hornbaek (2000). 
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2.2.2 Eye-tracking onderzoek 

 
Er is door commerciële onderzoeksbureaus (bijvoorbeeld diepbizniz23 in Nederland) 

usability-onderzoek aan de hand van eye-tracking verricht naar het navigatiegedrag van 

specifieke doelgroepen zoals ouderen, maar de resultaten daarvan zijn meestal niet openbaar. 

Maar er is wel - in beperkte mate - wetenschappelijk onderzoek gedaan op dit terrein w

de resultaten wel openbaar zijn. Voordat daarvan op de volgende pagina’s drie voorbeelde

volgen, wordt hieronder uitgelegd wat eye-tracking inhoudt. 

aarvan 

n 

                                                

 

Het eye-tracking instrument is een apparaat dat met infrarood-lasers oogbewegingen meet van 

informatiezoekgedrag op websites zonder dat de gebruiker daar last van heeft. De 

meetapparatuur is namelijk in de boven- en onderrand van het platte beeldscherm ingebouwd. 

Op deze manier kunnen verschillende websites of verschillende versies van één website met 

elkaar op gebruiksvriendelijkheid vergeleken worden. Bovendien kan het navigatiegedrag van 

verschillende doelgroepen zoals ouderen en jongeren met elkaar vergeleken worden.24  

 

Oogbewegingen worden via heatmaps en gazeplots in beeld worden gebracht. 

Heatmaps geven via de kleuren groen, geel en rood aan hoe vaak er naar een bepaald 

onderdeel op een webpagina is gekeken (het aantal fixaties). Groen is bijvoorbeeld 1x, geel is 

2x en rood is 3xof meer. 

Gazeplots geven aan wat het kijkpatroon is geweest. Door middel van kleine en grote blauwe 

cirkels wordt er aangegeven hoe lang ergens naar gekeken is en hoe vaak. Hoe groter de 

blauwe cirkel, hoe langer er naar dat onderdeel op een website is gekeken. Verder staan er 

getallen in deze cirkels, dit betreft de volgordenummers waarmee er naar de onderdelen op de 

website is gekeken. 

Verder is er zowel bij heatmaps als bij gazeplots aan de hand van een rood kruisje aangegeven 

wanneer er geklikt is. Op pag. 24 t/m 27 staan voorbeelden van heatmaps en gazeplots van 

jonge en oude gebruikers. 

 

 

 
 

23 http://www.diepbizniz.nl 
24 Raadpleeg het artikel eEye-tracking: Eye Candy vs I can do van Mark McElhal op de website van  
    webcredible, http://www.webcredible.co.uk/user-friendly-resources/web-usability/eye-tracking 
    voor een nadere toelichting over de doelen waarvoor eye-tracking wel of juist niet ingezet kan worden. 
    Kort inhoud weergeven? 
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 Titel: Age differences in visual search for information on web pages 
 
Bron: Eye Tracking Research & Application: Proceedings of the 2004 Symposium on Eye 
tracking research and applications, San Antonio Tx, p. 62. 
 
Auteurs: Sheree Johnson & Michael E. Holmes 
 
Jaar publicatie: 2004 
 
Doel van het onderzoek:  
Dit onderzoek richtte zich op de vraag in hoeverre leeftijd van gebruikers het informatiezoek-
gedrag op websites beïnvloedt. Daarbij lag de focus op de rol van visuele aspecten. 
 
Aantal ouderen en/of jongeren waaruit de onderzoekspopulatie bestaat: 
6 personen van 8 tot 11 jaar 
6 personen van 15 tot 25 jaar 
6 personen van 35 tot 45 jaar 
6 personen van 55 tot 65 jaar 
 
Onderzoeksmethode: 
De deelnemers aan dit onderzoek voerden op drie soorten webpages (‘portal’, ‘news’ en 
‘advertising’) met verschillende visuele en tekstuele informatie een zoekopdracht uit die er uit 
bestond dat ze een bepaalde link moesten vinden. Via eye-tracking werd aan de hand van gaze 
plots hun navigatiegedrag in beeld gebracht.  
 

De belangrijkste conclusie: 

Er werden geen verschillen gevonden tussen de vier leeftijdscategorieën in hun 

navigatiegedrag wat betreft hun gazeplots.  

 

Aanbevelingen voor het ontwerpen van gebruiksvriendelijke websites voor ouderen: 

Het onderzoek doet geen aanbevelingen op dit terrein. 

 

Ten slotte: 

De onderzoekers Sheree Johnson & Michael E. Holmes vermoeden dat toekomstig onderzoek 

zal uitwijzen dat ouderen die zich veel op het web bevinden in staat zijn snel en accuraat 

informatie te vinden en niet afwijken van andere leeftijdsgroepen. De resultaten van het eye-

tracking het onderzoek van Tullis en die van het onderzoek van Houtepen uit 2007 die we op 

de volgende pagina’s zullen presenteren, wijzen echter niet in deze richting. Het is 

waarschijnlijker dat de lage aantallen deelnemers (6) per leeftijdscategorie de resultaten van 

het onderzoek van Sheree Johnson & Michael E. Holmes de statistische significantie niet ten 

goede komen. 
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 Titel: Older adults and the Web: Lessons learned from eye-tracking 

 
Bron: C. Stephanidis (red.), Universal access in human computer interaction. Coping with 
diversity. Reihe: Lecture Notes in Computer Science (LNCS), pp. 1030-1039, New York: 
Springer. 
 
Auteur: Thomas S. Tullis 
 
Jaar publicatie: 2007 
 
Doel van het onderzoek:  
De focus van dit onderzoek lag op de wijze waarop Amerikaanse ouderen en jongeren 
webpagina’s scannen. 
 
Aantal ouderen en/of jongeren waaruit de onderzoekspopulatie bestaat: 
10 jongeren (20-39 jaar) en 10 ouderen (50-69 jaar). 
 
Onderzoeksmethode: 
De jongeren en ouderen voerden zoekopdrachten uit op prototypes van een website. Via eye-
tracking werd hun navigatiegedrag aan de hand van heatmaps in beeld gebracht. 
 
 
De belangrijkste conclusies: 
 
1. Gemiddeld kijken de ouderen 42% langer naar ‘content’ dan de jongeren. Ze keken ook 
51% langer naar de ‘navigation areas’.  
 
2. Uit het aantal fixaties blijkt dat ouderen naar meer plekken op een webpagina kijken dan 
jongeren.  
 
3. Ouderen besteden meer tijd dan jongeren aan het vergelijken van links voordat ze een van 
deze links aanclickten25. 
 
4. Op webpagina’s die grotendeels met tekst gevuld zijn, lezen ouderen meer dan jongeren.  
 
5. Sommige fixatie-patronen lijken er op te duiden dat ouderen vaker informatie op 
verschillende plekken van een webpagina met elkaar vergeleken dan jongeren. 
 
6. Ouderen verschillen daarentegen niet met jongeren wat betreft de mate van scrollen. 
 
 

                                                 
25 Tullis verwijst in zijn artikel naar het onderzoek van Chadwick-Dias, McNulty & Tom Tullis (2003) waar ook  
    sprake was van ‘cautious clicking’ (zie pag. 14 in dit onderzoeksrapport). 
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Aanbevelingen voor het ontwerpen van gebruiksvriendelijke websites voor ouderen: 
 
1. Ouderen hebben de neiging relatief veel ‘content’ te bekijken op een webpagina. Beperk 
daarom de totale hoeveelheid informatie per webpagina, plaats er alleen relevante tekst op en 
doe dat zo beknopt mogelijk. 
 
2. Minimaliseer of verwijder informatie die slechts zijdelings van belang is. 
 
3. Probeer te achterhalen welk soort informatie ouderen interesseert en plaats die op de web- 
site.26 
 
4. Maak duidelijk wat voor mogelijkheden ouderen hebben in de ‘navigation areas’. Gebruik 
werkwoorden bij links om duidelijk te maken wat er gebeurt als er gebruik van wordt 
gemaakt. 
 
5. Ouderen vergelijken vaak informatie op verschillende plekken van een webpagina. Plaats 
dergelijke informatie daarom bij elkaar in de buurt. Gebruik tabellen: die maken het trekken 
van vergelijkingen gemakkelijker. 
 
 
Ten slotte: 

De uit eye-tracking voortkomende hotspots en gazeplots geven ons inzicht in overeenkomsten 

& verschillen wat betreft het navigatiegedrag van jongeren en ouderen, maar bieden geen 

verklaring waarom dit zo is. Zo merkt Tullis (2007: 1038) op: 

‘Older users spent significantly more time viewing almost every page than the younger users 
did. This could be due to many factors, such as a greater degree of caution in interaction with 
the website, a greater interest in certain aspects of the pages, a greater likelihood of being 
distracted by elements of the pages not critical to their task, or a greater confusion in 
interpreting the information of the pages. Which of these factors is the underlying cause, or 
perhaps others, cannot be determined from eye-tracking alone.’  
 
Loos (2008) bespreekt in een publicatie getiteld ‘User-centred websites: The (ir)relevance of 

age’27 hoe er met empirisch onderzoek dat vanuit sociaal semiotisch perspectief wordt 

opgezet en uitgevoerd wel een verklaring voor overeenkomsten & verschillen wat betreft het 

navigatiegedrag van jongeren en ouderen gevonden kan worden. 

                                                 
26 Overweeg een website die door ouderen wordt bezocht in te richten aan de hand van voor hen relevante ‘life  
    events’. Zie voor meer informatie de door studenten van de Utrechtse School voor Bestuurs- en Organisatie- 
    wetenschap gepubliceerde adviesrapporten ANBO à la carte (2007) en ANBO online (2008). Zie verder ook de  
    publicatie van Van Aken e.a. (2007) over levenslopen voor meer informatie over ‘life events’. 
27Accepted research paper voor de door het Royal College of Art in Londen en het Helen Hamlyn Centre     
   georganiseerde International conference on Inclusive Design, 5-9 april 2009, 
    http://www.hhc.rca.ac.uk/1345/  all/1/include_2009 _.aspx 
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 Titel: Op zoek naar InFormatie. Onderzoek naar het vinden en beoordelen van informatie 
op de websites van de vijf grootste zorgverzekeraars.  
 
Bron: Afstudeerscriptie voor de Master Communicatie, Beleid en Management, Universiteit 
Utrecht, Utrechtse School voor Bestuurs- en Organisatiewetenschap 
 
Auteur: Luuk Houtepen 
 
Jaar publicatie: 2007 
 
Doel van het onderzoek: 
Dit onderzoek was erop gericht inzicht te krijgen in de wijze waarop Nederlandse jongeren en 
ouderen informatie vinden op de websites van de vijf grootste zorgverzekeraars in Nederland. 
 
Aantal ouderen en/of jongeren waaruit de onderzoekspopulatie bestaat: 
13 jongeren (18-25 jaar) and 7 ouderen (ouder dan 50 jaar).  
Net als bij het onderzoek van Thomas Tullis gaat het hier om een explorerende case studie.  
 
Onderzoeksmethode: 
De jongeren en ouderen voerden een zoekopdracht uit (hoe een bril via een aanvullende 
zorgverzekering vergoed wordt) op een van de websites van de vijf grootste zorgverzekeraars 
in Nederland. Via eye-tracking werd hun navigatiegedrag aan de hand van heatmaps en 
gazeplots in beeld gebracht (zie pagina 24-27). Tevens vulden ze een vragenlijst waarin o.a. 
werd gevraagd naar de mate waarin tekst en afbeeldingen volgens hen een bijdrage hadden 
geleverd aan de vindbaarheid van de informatie. 
 
 
Belangrijkste conclusies: 
 
1. Ouderen hadden in vergelijking met jongeren meer tijd nodig om de zoekopdracht uit te 
voeren: 6 minuten versus 2 minuten 30 sec. 
 
2. Ouderen lezen meer tekst op een webpagina dan jongeren. De hotspots en gazeplots op pag. 
24 t/m 27 zijn hiervan een goed voorbeeld. 
 
3. Bij veel ouderen én jongeren verliep het navigatiegedrag op een webpagina via het F-
patroon (zie het onderzoek van Jakob Nielsen in de bijlage). 
 
Aanbevelingen voor het ontwerpen van gebruiksvriendelijke websites voor ouderen: 
Het onderzoek doet geen aanbevelingen op dit terrein. 
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Voorbeelden van heatmaps en gazeplots uit het onderzoek van Luuk Houtepen 
 
 

 
 
Heatmap van een oudere die via de website van een zorgverzekeraar op zoek is naar de 
voorwaarden voor de vergoeding van een bril 
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Heatmap van een jongere die via de website van een zorgverzekeraar op zoek is naar de 
voorwaarden voor de vergoeding van een bril 
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Gazeplot van een oudere die via de website van een zorgverzekeraar op zoek is naar de 
voorwaarden voor de vergoeding van een bril 
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Gazeplot van een jongere die via de website van een zorgverzekeraar op zoek is naar de 
voorwaarden voor de vergoeding van een bril 
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2.3 Epiloog 

Afgezien van het hierboven beschreven onderzoek van Luuk Houtepen is er in Nederland 

voor zover mij bekend nog geen uitgebreid wetenschappelijk empirisch onderzoek gedaan 

naar de overeenkomsten & verschillen tussen het daadwerkelijk navigatiegedrag van ouderen 

en jongeren met behulp van het eye-tracking instrument. Daarom heeft Fonds PGO de 

ouderenbond ANBO een subsidie toegekend om in 2009 een dergelijk empirisch onderzoek 

door de Utrechtse School voor Bestuurs- en Organisatiewetenschap (USBO) van de 

Universiteit Utrecht aan de hand van het eye-tracking instrument te laten uitvoeren. USBO 

voert in samenwerking met SeniorWeb bovendien aan de hand van observaties en interviews 

nog een tweede empirisch onderzoek uit naar mogelijke verschillen binnen de groep ouderen 

(bijvoorbeeld geslacht en leeftijd) met betrekking tot hun daadwerkelijk navigatiegedrag. 
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3. Conclusies en aanbevelingen voor het ontwerpen van een gebruiks-
vriendelijke website voor ouderen 
 
Op basis van de literatuur-review kunnen we wat betreft overeenkomsten & verschillen tussen 

het navigatiegedrag van ouderen en jongeren een aantal conclusies worden getrokken. Daarbij 

moet wel worden aangetekend dat het enerzijds om onderzoeken met lage aantallen 

testpersonen gaat, maar dat de verschillende onderzoeken anderzijds op veel punten wel 

hetzelfde beeld laten zien. 

 

Allereerst de overeenkomsten: 

1. Bij veel ouderen én jongeren verliep het navigatiegedrag op een webpagina via het  

F-patroon (zie het onderzoek van Jakob Nielsen in de bijlage). 

2. Kleine lettergrootte en grafische animaties worden door zowel jongeren als ouderen als 

afleidend beoordeeld. 

3. Tekstformaat blijkt niet van invloed op de prestaties van noch ouderen noch jongeren.28  

 

Wat betreft de verschillen kan gesteld worden dat ouderen: 

1. langzamer navigeren. 

2. meer fouten maken. 

3. meer tekst lezen op een webpagina (de heatmaps en gazeplots op pag. 24 t/m 27 zijn 

hiervan een duidelijk voorbeeld) en doen dat zorgvuldiger; er is sprake van ‘cautious 

clicking’. 

4. niet goed weten om te gaan met de zoekfunctie.  

5. ook op tekst, tabellen en grafieken clicken waarop niet geclickt kan worden. 

6. termen niet begrijpen die met het Web en techniek te maken hebben. 

7. vaak niet weten waar ze zich bevinden op een website. Het kwam voor dat ze een link op 

een webpagina aanclickten waar op ze zich al bevonden. 

8. groot tekstformaat prefereren en jongeren middelgroot tekstformaat. 

9. minder tevreden zijn over websitegebruik. 

10. de gebruiksvriendelijkheid van websites lager inschatten. 

 

 

 

                                                 
28 Ze hebben wel een verschillende voorkeur (zie hieronder bij punt 8). 
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Een mogelijke verklaring voor deze verschillen zou kunnen liggen in het feit dat websites 

meestal door jonge designers ontworpen worden. Die gaan er volgens Pernice & Nielsen (zie 

pag. 13) vanuit dat ouderen qua gezichtsvermogen, motoriek en geheugen probleemloos 

functioneren en alles over het Web weten. Zij beseffen niet dat oudere gebruikers daarom 

meer ‘usability problems’ hebben dan ouderen. 

 

Wat hebben we nu aan deze inzichten voor de gebruiksvriendelijkheid van websites voor 

ouderen waarmee SeniorWeb bij het herontwerpen van de eigen website rekening zou kunnen 

houden? 

 

1. Beperk de totale hoeveelheid informatie per webpagina, plaats er alleen relevante 

tekst op en doe dat zo beknopt mogelijk. Ouderen hebben namelijk de neiging relatief veel 

‘content’ te bekijken op een webpagina. 

 

2. Probeer te achterhalen welk soort informatie ouderen interesseert en plaats die op de 

website. Overweeg een website die door ouderen wordt bezocht in te richten aan de hand van 

voor hen relevante ‘life events’.29  

 

3. Maak duidelijk wat voor mogelijkheden ouderen hebben in de ‘navigation areas’. 

Gebruik werkwoorden bij links om duidelijk te maken wat er gebeurt als er van gebruik wordt 

gemaakt. 

 

4. Gebruik minimaal .12 als lettergrootte en biedt de gebruiker de mogelijkheid deze zelf 

te wijzigen. 

 

5. Gebruik alledaagse - niet technische - termen. 

 

6. Maak duidelijk onderscheid tussen tekst voor links en tekst voor kopjes. 

 

7. Wijzig de kleur als een link bezocht is. 

 

                                                 
29 Zie voor meer informatie de door studenten van de Utrechtse School voor Bestuurs- en Organisatiewetenschap  
    gepubliceerde adviesrapporten ANBO à la carte (2007) en ANBO online (2008) en de publicatie van Van  
    Aken e.a. (2007). 
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8. Geef duidelijk aan waar de gebruiker haar of zijn zoekvraag kan invoeren.  

 

9. Maak navigatie simpel om ouderen die motorisch niet meer zo vaardig zijn te helpen. 

 

10. Maak zo min mogelijk gebruik van ‘secondary windows’, ouderen kunnen vaak de 

weg terug niet meer vinden. 

 

Verder is het van belang de resultaten van de studie van Robert Johnson & Simon Kent (zie 

pag. 18) in het achterhoofd te houden bij het (her)ontwerpen van een website.  

Als er bij het design van een website rekening wordt gehouden met ouderen en mensen 

met een functiebeperking dan beïnvloedt dit de gebruiksvriendelijkheid voor de overige 

gebruikers niet nadelig. In tegendeel, een dergelijke aanpak verhoogt de gebruiks-

vriendelijkheid ook voor andere gebruikers zoals jongeren en mensen zonder 

functiebeperking. 

 

Aan het eind van deze terreinverkenning volgt nog een aanbeveling die in de literatuur-review 

niet aan bod is geweest maar die wel in veel usability handboeken over het ontwerpen van 

websites voorkomt. 

 

 

Betrek toekomstige gebruikers  

bij de ontwikkeling van een nieuwe website. 

 

 

Betrek toekomstige gebruikers in kleine groepen meerdere malen bij het ontwerpproces. Dit is 

de beste manier om uiteindelijk een gebruiksvriendelijkheid website voor ouderen tot stand te 

brengen. Maak eventueel gebruik van Don’t make me think waarin Steve Krug uitlegt waarom 

het beter is hiervoor een gering aantal personen te gebruiken en dit in meerdere rondes te 

doen, dan dit met een grote groep eenmalig te doen: 
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‘In most cases I tend to think the ideal numbers of users for each round of testing is three, or   
at most four. The first three users are very likely to encounter nearly all of the most significant 
problems30, and it’s much more important to do more rounds of testing than to wring 
everything you can out of each round. Testing of only three users helps ensure you will do 
another round soon.31 Also, since you will have fixed the problems you uncovered in the first 
round, in the next round it’s likely that all three users will uncover a new set of problems, 
since they won’t be getting stuck on the first set of problems.’ (Krug 2006: 138) 

                                                 
30 See Jakob Nielsen’s March 2000 Alertboxcolumn “Why You Only Need to Test with 5 Users” at  
    http://www.useit.com for a good discussion of the topic. 
31 If you’re hiring someone to do the testing for you and money is no object, you might as well test six or eight  
    users since the additional costs per user will comparatively low. But only if it wont mean you’ll do fewer  
    rounds of testing. 
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BIJLAGE  

http://www.useit.com/alertbox/reading_pattern.html 

Jakob Nielsen's Alertbox, April 17, 2006: 
F-Shaped Pattern For Reading Web Content 
 
Summary:  
Eyetracking visualizations show that users often read Web pages in an F-
shaped pattern: two horizontal stripes followed by a vertical stripe.  

F for fast. That's how users read your precious content. In a few seconds, 
their eyes move at amazing speeds across your website’s words in a 
pattern that's very different from what you learned in school.  

In our new eyetracking study, we recorded how 232 users looked at 
thousands of Web pages. We found that users' main reading behavior was 
fairly consistent across many different sites and tasks. This dominant 
reading pattern looks somewhat like an F and has the following three 
components:  

 Users first read in a horizontal movement, usually across the 
upper part of the content area. This initial element forms the F's top 
bar.  

 Next, users move down the page a bit and then read across in a 
second horizontal movement that typically covers a shorter area 
than the previous movement. This additional element forms the F's 
lower bar.  

 Finally, users scan the content's left side in a vertical movement. 
Sometimes this is a fairly slow and systematic scan that appears as 
a solid stripe on an eyetracking heatmap. Other times users move 
faster, creating a spottier heatmap. This last element forms the F's 
stem.  

Obviously, users' scan patterns are not always comprised of exactly three 
parts. Sometimes users will read across a third part of the content, 
making the pattern look more like an E than an F. Other times they'll only 
read across once, making the pattern look like an inverted L (with the 
crossbar at the top). Generally, however, reading patterns roughly 
resemble an F, though the distance between the top and lower bar varies.  
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Heatmaps from user eyetracking studies of three websites. The areas 
where users looked the most are colored red; the yellow areas indicate 
fewer views, followed by the least-viewed blue areas. Gray areas didn't 
attract any fixations.  
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