
AllergieProfiel

Design rationale

“Hoe kan een digitaal product mensen met een voedselallergie helpen 
om uit eten te gaan zonder een allergische reactie te krijgen?“

Teun van der Doef | 500713337 | HvA Communicatie & Multimedia Design | 09 Juni 2019 | Studio September | Harm van Vugt | Versie 1.2



Inhoudsopgave

1

1.0 Inleiding
1.1 Aanleiding project
1.2 Opdrachtgever
1.3 Expertise
1.4 Aanvullende informatie
1.5 Product biografie

2.0 Onderzoek en inzichten
2.1 Wat is het probleem?
2.2 Interviews met restaurants
2.3 Wat is de design challenge?
2.4 Hoe verloopt het proces binnen een restaurant als er iemand komt eten met een voedselallergie?
2.5 Wie zijn de gebruikers van Het AllergieProfiel?
2.6 Welke vergelijkbare oplossingen zijn er?

3.0 Conceptontwikkeling
3.1 Eerste oplossingsrichting
3.2 Het AllergieProfiel
3.3 Wanneer wordt het AllergieProfiel gebruikt?
3.4 Hoe zorg ik ervoor dat restaurants bereid zijn om gebruik te maken van Het AllergieProfiel?
3.5 Wat zijn de uitbreidingsmogelijkheden
3.6 Programma van Eisen

4.0 Ontwerp en tests
4.1 Flowchart
4.2 Requirements
4.3 Focus van het project
4.4 Iteraties
4.5 Schermen en ontwerpkeuzes

5.0 Conclusies en aanbevelingen
5.1 Validaties
5.2 Is de design challenge behaald?
5.3 Final prototype
5.4 Aanbevelingen
5.4 Minimum Viable Product

6.0 Reflectie

7.0 Bronnenlijst

Pag. 2
Pag. 2
Pag. 2
Pag. 2
Pag. 2
Pag. 2

Pag. 3
Pag. 4
Pag. 4
Pag. 4-5
Pag. 6
Pag. 7-8
Pag. 9

Pag. 10
Pag. 11
Pag. 12
Pag. 12
Pag. 13
Pag. 13
Pag. 14

Pag. 15
Pag. 16
Pag. 17
Pag. 17
Pag. 17
Pag. 18 - 39 

Pag. 40
Pag. 41
Pag. 42
Pag. 42
Pag. 42
Pag. 43

Pag. 44

Pag. 45



1.1 Aanleiding project
Vaak kom ik problemen tegen met betrekking tot eten. Dit komt omdat ik 
meerdere voedselallergieën heb. Zo heb ik ervaren dat het probleem met een 
voedselallergie niet alleen de allergische reactie zelf is, maar dat er ook 
andere zaken zijn die problemen kunnen opleveren. In hoofdstuk 2.1 wordt 
hier uitgebreider op ingegaan. 

Bij restaurants in Nederland wordt er naar mijn ervaring vaak slecht 
omgegaan met voedselallergieën. Bijna nooit staat er op de kaart aangegeven 
welk eten allergenen bevat. Daarnaast is het voor de gast onduidelijk in 
hoeverre een restaurant rekening kan houden met voedselallergieën.

De afgelopen maanden heb ik gewerkt aan een digitaal product welke mensen 
met een voedselallergie helpt om uit eten te gaan zonder een allergische 
reactie te krijgen.

1.2 Opdrachtgever
Mijn afstudeerproject heb ik uitgevoerd in opdracht van Studio September. 
Hier heb ik mijn ‘lange stage’ gelopen. Studio September is een digitaal 
bureau in Utrecht. Naast het werk wat ze voor opdrachtgevers doen, werkt 
Studio September ook aan eigen projecten.

1.3 Expertise
Mijn expertise ligt in UX/UI design. Dit heb ik tijdens mijn afstudeerproject 
aangetoond door een concept uit te werken in een interactief prototype. 
Tijdens mijn project heb ik verschillende onderzoeksmethodes toegepast 
waarmee ik mijn ontwerpkeuzes heb kunnen beargumenteren.

1.4 Aanvullend informatie
Al mijn onderzoeksvragen worden beantwoord in mijn productbiografie. In 
mijn design rationale zal ik hier regelmatig naar doorverwijzen.

1.5 Product biografie
Mijn product biografie heb ik gemaakt in Dropbox Paper. Hierin worden mijn 
onderzoeksvragen beantwoord: Link naar mijn product biografie 

Het team van Studio September
Studio September (@september_utrecht) • Instagram photos and videos. (z.d.). 

Foto. Geraadpleegd van https://www.instagram.com/september_utrecht/

1.0 Inleiding
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https://paper.dropbox.com/doc/Teun-van-der-Doef-Product-Biografie--AecUl~sAM~CwyRVEKAfYVwr_Ag-5nP5uwK0GYH5y8phZuyy9
https://www.instagram.com/september_utrecht/


Hoofdstuk 2
Onderzoek en inzichten
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2.1 Wat is het probleem?
De problemen die mensen met een voedselallergie ervaren heb ik vast kunnen 
stellen door 5 mensen met een voedselallergie te interviewen. Tijdens mijn 
interviews zijn de volgende zaken naar voren gekomen:

De interviews heb ik gebruikt om mijn design challenge beter te kaderen. Ook 
hielp het mij om tot een concept te komen.

Voor citaten uit de interview zie Product Biografie - Vooronderzoek - deelvraag 
1.

Voor de volledige interviews zie Bijlage - interviews mensen met een 
voedselallergie

Allereerst heb ik in kaart gebracht wat de problemen zijn. Naar aanleiding 
daarvan heb ik een design challenge geformuleerd.

2.2 Interviews met restaurants
De oorzaak van de problemen die mensen met een voedselallergie ervaren in 
een restaurant, heb ik onderzocht door naar verschillende restaurants te gaan, 
om restauranthouders, bediening en chefkoks te interviewen. De volgende 
oorzaken werden aangegeven:

Voor de volledige interviews zie Productbiografie - Bijlage: interviews 
restauranthouders/personeel

• Restaurants worden als locatie van de problemen gegeven.

• Nieuwe restaurants en gerechten worden minder snel uitgeprobeerd.

• Respondenten voelen zich onzeker als ze in een restaurant gaan eten.

• De oorzaak van de problemen omtrent voedselallergieën kan bij de gast 
zelf liggen. Bijvoorbeeld als de gast te laat aangeeft een voedselallergie te 
hebben.

•  Daarnaast werd aangegeven dat miscommunicatie voor problemen zorgt. 
Deze miscommunicatie kan voorkomen tussen het personeel, maar ook als 
de gast zijn voedselallergieën niet duidelijk genoeg communiceert.

2.0 Onderzoek en inzichten

2.3 Wat is de design challenge?
Naar aanleiding van mijn onderzoek naar het probleem is een hoofdvraag 
geformuleerd. De hoofdvraag wordt door CMD ook wel de design challenge 
genoemd. Mijn design challenge luidt als volgt:

“Hoe kan een digitaal product mensen met een voedselallergie helpen om uit 
eten te gaan zonder een allergische reactie te krijgen?“

Mijn design challenge is gedurende mijn afstuderen een aantal keer gewijzigd. 
Zo wilde ik eerst miscommunicatie in een restaurant helpen verminderen. 
Tijdens mijn conceptontwikkeling bleek dit geen goede richting voor mijn 
afstudeerproject te zijn (zie hoofdstuk 3.1). Op de volgende bladzijde is een 
tijdlijn met alle wijzigingen aan de design challenge te zien. 
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https://paper.dropbox.com/doc/Teun-van-der-Doef-Product-Biografie--AetWop6uHgFh18UF4pYZTTjoAg-5nP5uwK0GYH5y8phZuyy9#:h2=Conclusie
https://paper.dropbox.com/doc/Teun-van-der-Doef-Product-Biografie--AetWop6uHgFh18UF4pYZTTjoAg-5nP5uwK0GYH5y8phZuyy9#:h2=Conclusie
https://paper.dropbox.com/doc/Teun-van-der-Doef-Product-Biografie--AetWop6uHgFh18UF4pYZTTjoAg-5nP5uwK0GYH5y8phZuyy9#:h2=Conclusie
https://docs.google.com/document/d/1-gQhN9WUzpg11K-YZeNfEpJ65zSj87BBfikVedayd2U/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1-gQhN9WUzpg11K-YZeNfEpJ65zSj87BBfikVedayd2U/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1-gQhN9WUzpg11K-YZeNfEpJ65zSj87BBfikVedayd2U/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1FQ_qwc6TcjH3F8X5bx8bHj9tuIWJeSN1aC6Su6Ix9Q0/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1FQ_qwc6TcjH3F8X5bx8bHj9tuIWJeSN1aC6Su6Ix9Q0/edit?usp=sharing


“Hoe kan een online dienst mensen met 
een voedselallergie helpen bij het 

voorkomen van een allergische reactie.”

“Hoe kan een digitaal product mensen met een 
voedselallergie helpen om in een horecagelegenheid 

een allergische reactie te voorkomen, waarbij het 
product het horeca personeel niet in de weg staat?”

“Hoe kan een digitaal product horeca personeel 
helpen om miscommunicatie te verminderen, 

waarbij het product mensen met een voedselallergie 
helpt om een allergische reactie te voorkomen?”

Start project
Interviews mensen met 

een voedselallergie Eind projectInterviews in restaurants Concept onderzoek

“Hoe kan een digitaal product mensen met een 
voedselallergie helpen om uit eten te gaan zonder 

een allergische reactie te krijgen? “

Design challenge tijdlijn
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2.4 Hoe verloopt het proces binnen een restaurant als er iemand 
komt eten met een voedselallergie?
Om de design challenge te kunnen beantwoorden is het van belang 
in kaart te brengen hoe het proces verloopt binnen een restaurant 
als er een persoon met een voedselallergie komt eten. Het verloop 
van dit proces bepaald hoe en wanneer mijn eindproduct ingezet 
wordt.

Het onderzoek heb ik gedaan door een enquete te verspreiden onder 
bedienend personeel in verschillende restaurants. Met de enquete 
heb ik onder andere onderzocht:

Om het proces overzichtelijk te maken heb ik een service blueprint 
gemaakt. Een service blueprint visualiseert het 
dienstverleningsproces. 

Links staan vier stakeholders afgebeeld: de persoon met de 
voedselallergie, de bediening, de keuken en de restauranthouder. In 
de gekleurde blokken zijn de momenten van interactie aangegeven.

Blauw: Het begin van de interactie.
Groen: Een goed gevolg van de interactie.

Voor uitleg over de service blueprint zie: https://wethinknext.com/
service-blueprint/

Voor alle enquete resultaten zie Product Biografie - Concept - 
deelvraag 2

Service blueprint waarbij pas op de avond zelf wordt aangegeven dat de gast een voedselallergie heeft.

Service blueprint waarbij de voedselallergieën vooraf worden doorgegeven. 
Link voor grote weergave

• Hoe een bestelling wordt doorgegeven aan de keuken.

• Hoe een voedselallergie wordt doorgegeven aan de keuken.

• Of er een digitaal product wordt gebruikt om bestellingen 
door te geven.
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Link voor grote weergave

https://wethinknext.com/service-blueprint/
https://wethinknext.com/service-blueprint/
https://paper.dropbox.com/doc/Teun-van-der-Doef-Product-Biografie--AetWop6uHgFh18UF4pYZTTjoAg-5nP5uwK0GYH5y8phZuyy9#:uid=363147477160619042483500&h2=2.-Hoe-verloopt-het-proces-bin
https://paper.dropbox.com/doc/Teun-van-der-Doef-Product-Biografie--AetWop6uHgFh18UF4pYZTTjoAg-5nP5uwK0GYH5y8phZuyy9#:uid=363147477160619042483500&h2=2.-Hoe-verloopt-het-proces-bin
https://paper.dropbox.com/doc/Teun-van-der-Doef-Product-Biografie--AetWop6uHgFh18UF4pYZTTjoAg-5nP5uwK0GYH5y8phZuyy9#:uid=363147477160619042483500&h2=2.-Hoe-verloopt-het-proces-bin
https://paper.dropbox.com/doc/Teun-van-der-Doef-Product-Biografie--AetWop6uHgFh18UF4pYZTTjoAg-5nP5uwK0GYH5y8phZuyy9#:h2=Versie-2:
https://paper.dropbox.com/doc/Teun-van-der-Doef-Product-Biografie--AetWop6uHgFh18UF4pYZTTjoAg-5nP5uwK0GYH5y8phZuyy9#:h2=Versie-2:


2.5 Wie zijn de gebruikers van het AllergieProfiel?
Naar aanleiding van mijn interviews heb ik vier persona’s opgesteld. Hierdoor kon ik bepalen welke behoeftes 
en eisen de gebruikers stellen aan mijn oplossing. De persona’s zijn grotendeels gebaseerd op de resultaten 
van mijn interviews. Voor een grote weergave van de persona’s zie: Product biografie - Persona’s.

Persona 1 Persona 2

Persona 3 Persona 4
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https://paper.dropbox.com/doc/Teun-van-der-Doef-Product-Biografie--AetWop6uHgFh18UF4pYZTTjoAg-5nP5uwK0GYH5y8phZuyy9#:h2=Persona%E2%80%99s


Empathy map
Om beter te bepalen hoe de gebruiker over het probleem denkt is een empathy map 
opgesteld. Een empathy map is een tool waarmee je de gedachtes en de gevoelens van de 
gebruiker inzichtelijk kan maken. De empathy map heb ik gemaakt op basis van de 
afgenomen interviews.

(z.d.). Empathy map | Zo maak je de ultieme empathy map | We Think Next. Geraadpleegd 9 
juni 2019, van https://wethinknext.com/empathy-map/
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https://wethinknext.com/empathy-map/


2.6 Welke vergelijkbare oplossingen zijn er?
Om inspiratie op te doen heb ik gekeken wat voor digitale oplossingen er door 
de concurrentie wordt aangeboden. In mijn concurrentie onderzoek heb ik 
onderzocht hoe de vergelijkbare oplossingen werken, wat ze goed doen en wat 
naar mijn mening beter kan.

Het concurrentie onderzoek hielp mij om bepaalde ontwerpkeuzes te maken. 
Een voorbeeld is Safefoodies. Dit is een app waarmee je bij het reserveren je 
voedselallergieën kan vermelden. Bij de recensies op de app werd aangegeven 
dat alleen standaardallergenen* opgegeven konden worden. Door de kritiek 
hierop besloot ik om met mijn oplossing ook rekening te houden met 
voedselallergieën die buiten de standaard allergenen vallen.

SafeFoodies. (z.d.-b). SafeFoodies - Apps on Google Play [Screenshots App 
en recensies]. Geraadpleegd op 21 maart 2019, van https://play.google.com/
store/apps/details?id=nl.siyou.safefoodies.app

Horeko. (z.d.). Digitale menukaart | Informatie Kiosk | Horeca software. 
Geraadpleegd op 25 maart 2019, van https://horeko.nl/oplossingen/kiosk/

Voor een uitgebreid concurrentie onderzoek zie Bijlage - Concurrentie 
onderzoek

* Standaard allergenen: zie pagina 21

Safefoodies voorbeeld 1

Voorbeeld horeko

Safefoodies voorbeeld 2
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https://play.google.com/store/apps/details?id=nl.siyou.safefoodies.app
https://play.google.com/store/apps/details?id=nl.siyou.safefoodies.app
https://horeko.nl/oplossingen/kiosk/
https://docs.google.com/document/d/1sCylwTJ46v5QFdh0STC291eCndZsqeD5Ve1UtZ4f5rM/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1sCylwTJ46v5QFdh0STC291eCndZsqeD5Ve1UtZ4f5rM/edit?usp=sharing


Hoofdstuk 3
Conceptontwikkeling
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3.1 Eerste oplossingsrichting
De oorspronkelijke design challenge luidde:

“Hoe kan een digitaal product horeca personeel helpen om miscommunicatie te 
verminderen, waarbij het product mensen met een voedselallergie helpt om een 
allergische reactie te voorkomen?”

Doormiddel van een enquête heb ik onderzocht hoe voedselallergie door de 
bediening in een restaurant wordt doorgegeven aan de keuken. Uit de enquete 
en de eerder genoemde interviews blijkt dat miscommunicatie vaak de 
oorzaak is van fouten omtrent voedselallergieën. Een oplossing zou kunnen 
zijn om gebruik te maken van de communicatiemogelijkheden van een 
kassasysteem, om voedselallergieën door te geven aan de keuken.

Uit de resultaten van enquête bleek dat de meerderheid van de restaurants 
gebruik maakt van een digitaal systeem om de bestelling en de voedselallergie 
door te geven. (Zie enquête resultaat 1 & 2) Vervolgens gaat de bediening 
vaak nog naar de keuken toe om er zeker van te zijn dat de voedselallergie 
goed is doorgegeven.

Een andere uitkomst uit de enquete is dat er gebruik wordt gemaakt van 
verschillende soorten kassasystemen. Dit zou betekenen dat mijn eindproduct 
geschikt zou zijn voor slechts een deel van die kassasystemen, met als gevolg 
dat een beperkt aantal restaurants gebruik kan maken van dit product. 
Hierdoor wordt mijn design challenge te veel begrensd. 

Uiteindelijk heb ik Mijn design challenge veranderd in:

“Hoe kan een digitaal product mensen met een voedselallergie helpen om uit 
eten te gaan zonder een allergische reactie te krijgen?“

3. Conceptontwikkeling

Enquete resultaat 1, Bron: Google Formulieren 

Enquete resultaat 2, Bron: Google Formulieren 

Enquete resultaat 3, Bron: Google Formulieren 
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Voor een gedetailleerde omschrijving van mijn conceptontwikkeling zie 
Product Biografie - Concept - deelvraag 1 

https://www.google.nl/intl/nl/forms/about/
https://www.google.nl/intl/nl/forms/about/
https://www.google.nl/intl/nl/forms/about/
https://paper.dropbox.com/doc/Product-Biografie--AaL1QNxaUsrhDuLxXYWlXRpmAg-5nP5uwK0GYH5y8phZuyy9#:uid=872315435201409815457593&h2=1.-Hoe-stel-ik-vast-wat-het-co


3.2 Het AllergieProfiel
Met mijn nieuwe oplossing wilde ik de focus minder leggen op de 
miscommunicatie, en meer op de problemen van de mensen met een 
voedselallergie. Het nieuwe concept heb ik het AllergieProfiel genoemd. Het 
AllergieProfiel heeft twee soorten gebruikers.

Persoon met een voedselallergie
In een app kan de gebruiker aangeven welke voedselallergieën hij heeft. De 
gebruiker kan daarna een restaurant vinden waarbij getoond wordt hoeveel 
gerechten er voor hem veilig zijn. Daarnaast kan de gebruiker het menu van 
een restaurant bekijken en per gerecht zien welke voor hem gevaarlijke 
allergenen het bevat.

Restaurant
Om getoond te worden in de app moet het restaurant zich aansluiten bij het 
AllergieProfiel. Vervolgens kan het restaurant bij de gerechten op de 
menukaart de allergenen opgeven.

3.3 Wanneer wordt het AllergieProfiel gebruikt?
Er zijn verschillende momenten waarop het AllergieProfiel gebruikt kan 
worden. Afhankelijk van het moment waarop het AllergieProfiel wordt 
gebruikt zijn andere schermen van belang.
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Grote weergave

https://paper.dropbox.com/doc/Teun-van-der-Doef-Product-Biografie--AetWop6uHgFh18UF4pYZTTjoAg-5nP5uwK0GYH5y8phZuyy9#:h2=Conclusie


3.4 Hoe zorg ik ervoor dat restaurants bereid zijn om gebruik te maken van 
Het AllergieProfiel?
Indien een restaurant zich wil aansluiten bij Het AllergieProfiel dan moet het 
restaurant de allergenen bij de gerechten op de kaart selecteren. Mochten de 
restaurants niet bereid zijn om deze moeite te nemen dan zou Het 
AllergieProfiel geen goede oplossing zijn. Met de volgende voordelen zou ik 
ervoor kunnen zorgen dat de restaurants bereid zullen zijn om gebruik te 
maken van Het AllergieProfiel.

In mijn validatie (zie hoofdstuk 5.0) heb ik gekeken of de restaurants 
daadwerkelijk bereid zijn om gebruik te maken van Het AllergieProfiel

3.5 Wat zijn de uitbreidingsmogelijkheden?
Het AllergieProfiel kent verschillende uitbreidingsmogelijkheden. Tijdens mijn 
afstudeerproject heb ik de keuze gemaakt om het gedeelte uit te werken 
waarbij de gebruiker een restaurant kan vinden en bij dit restaurant kan zien 
welke gerechten voor hem gevaarlijke allergenen bevatten. Hierdoor bleef het 
project haalbaar binnen de periode van mijn  afstuderen.

Allergie profiel Alternatieve 
menukaartKeuken

Profielkaart
bestellen online

Bij het vooraf 
reserveren wordt
het allergie profiel 
doorgegeven

Wordt direct doorgegeven 
met plugin kassasysteem

Wordt afgegeven
bij het personeel

Werkt waarschijnlijk  
via module/plugin

Basisconcept

Uitbreidingen van product
(Nice to have)

• Volgens de allergenenwetgeving moeten restaurants informatie kunnen 
bieden over de standaard allergenen.
Bron: https://www.allergenenconsultancy.nl/wetgeving-en-allergenen

• Restaurants kunnen via Het AllergieProfiel gevonden worden.
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3.6 Programma van eisen
In het programma van eisen zijn alle eisen opgesteld waaraan mijn 
product moet voldoen. Daarnaast is de MoSCoW methode toegepast 
om het belang van de verschillende eisen duideljk te maken.

Gebruikerseisen

Het product moet eenvoudig in gebruik zjn.

Het product moet overzichteljk zijn.

Gebruiker moet feedback kunnen geven op het product

De persoon moet zijn voedselallergie duidelijk kunnen aangeven in het 
product

Het product moet vertrouwen geven.

Het product moet rekening houden met alle voedselallergieën.

Het product moet aanmoedigen om in een onbekend restaurant te        
eten

Functionele Eisen
De vorm/device van het product moet in een restaurant gebruikt kunnen 
worden.

Het AllergieProfiel moet de gebruiker helpen een restaurant te vinden

Het product moet een allergische reactie helpen voorkomen.

Het product moet digitaal zjin.

Het restaurant moet bij de gerechten makkelijk de allergenen kunnen invullen

Het product moet het proces binnen het restaurant niet te veel verstoren.

De gebruiker moet niet te veel hoeven klikken 

Content Eisen

Het product moet een database met voedselallergieën hebben.

Het product moet zo veel mogelijk visueel zijn

Het product moet voedselallergieën duidelijk aangeven.

De content moet functioneel zijn, geen content toevoegen die eigenljk 
niet nodig is voor de gebruiker.

Het product moet meertalig zjn.

Technische Eisen

Het product moet realiseerbaar zjn.

Het product moet een korte laadduur hebben

De gebruiker moet niet telkens te hoeven inloggen

Het AllergieProfiel moet op meerdere devices werken

MoSCoW
Must have

Should have

Could have

Won’t have

14



Hoofdstuk 4
Ontwerp en tests 
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Flowchart van Het Allergieprofiel 
(Gebruikersrol: Mensen met een voedselallergie)

Flowchart van Het Allergieprofiel 
(Gebruikersrol: restaurant)

4. Ontwerp & tests

4.1 Flowchart
Op basis van mijn programma van eisen zijn twee flowcharts opgesteld. In de 
flowchart is de structuur het AllergieProfiel beschreven. Voor een grote 
weergave van de flowcharts zie
Product biografie - Ontwerpproces - deelvraag 1 
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https://paper.dropbox.com/doc/Teun-van-der-Doef-Product-Biografie--AetWop6uHgFh18UF4pYZTTjoAg-5nP5uwK0GYH5y8phZuyy9#:uid=347690696896221832174238&h2=Flowcharts


4.2 Requirements 
Voor alle requirements zie Product biografie - Bijlage requirements

4.3 Focus van het project
Voor de personen met een voedselallergie is gekozen om alleen de schermen 
voor mobiel uit te werken. Deze keuze is gemaakt omdat dit het device is wat 
het meest door deze doelgroep zal worden gebruikt. Een belangrijke functie 
van het AllergieProfiel is namelijk om in het restaurant het menu van het 
restaurant te bekijken.

Voor de restaurants is alleen een dekstop versie uitgewerkt. Het is 
noodzakelijk dat het product zo overzichtelijk en simpel mogelijk werkt. De 
restaurants moeten het namelijk niet als te veel werk zien om de allergenen in 
te vullen. Er is gekozen voor een desktop versie aangezien er op desktop meer 
ruimte is om de allergieën overzichtelijker in te vullen.

Voor de uiteindelijke realisatie van Het AllergieProfiel moet er een desktop 
versie gemaakt worden. Daarnaast moet er voor restaurants ook een app 
gemaakt worden waarin ze het menu kunnen aanpassen.

4.4 Iteraties

V1.0
Voor de eerste versie van het AllergieProfiel zijn wireframes gemaakt. In deze 
wireframes is de werking van Het AllergieProfiel uitgewerkt. De wireframes 
zijn gebruikt om een eerste prototype mee te maken. Dit prototype is 
vervolgens getest aan de hand van een aantal scenario’s. 

Voor de scenario’s zie
Product biografie Bijlage - Testplan

Voor een overzicht van de testresultaten zie
Product biografie Bijlage - Testresultaten

V1.1
Al snel kwam ik er achter dat bij het testen van het restaurant, als gebruiker 
van het product, het opgeven van allergieën niet goed werd begrepen. Ik heb 
een kleine aanpassing gemaakt zodat ik bij de daaropvolgende tests betere 
feedback kon ontvangen. Dit bleek beter te werken.

V2.0
Aan de hand van mijn wireframes en de testresultaten is een ontwerp 
gemaakt. Bij Studio September heb ik een expert review gevoerd. Zie bijlage - 
expert review voor een overzicht van de feedback.

V3.0
De feedback die ik kreeg tijdens mijn expert review heb ik vervolgens verwerkt  
en hier een nieuwe versie gemaakt. Na mijn groenlicht presentatie kreeg ik de 
tip om met een expert te kijken naar hoe de informatie is gestructureerd voor 
het opgeven van allergenen. Dit heb ik gedaan door feedback te verzamelen 
bij Studio September

V4.0
De feedback die ik bij Studio September en na mijn groenlicht presentatie   
kreeg heb ik verwerkt in mijn laatste versie. Ook heb ik feedback voor kleine 
verbeteringen verwerkt die ik tijdens mijn validaties kreeg. 

Alle wijzigingen per versie zijn te vinden in als Bijlage - Changelog van mijn productbiografie.
https://docs.google.com/document/d/1_FC-
pNAL3gVeoU0VIeUZoz6qSbrKbcif2m3RP4CrS9c/edit?usp=sharing

V2.0
Tijdens de expert review kreeg ik feedback van Jan Maarten Schot en Tim de 
Jager. Jan Maarten is de strateeg en één van de partners van Studio 
September. Tim is de grafisch ontwerper, daarnaast was hij ook mijn 
stagebegeleider.

Voor een overzicht van de feedback die ik tijdens de expert review heb 
ontvangen zie Product Biografie -Prototyping - Versie 2.0 Expert review 

V3.0
De feedback die ik kreeg tijdens mijn expert review heb ik verwerkt in een 
nieuwe versie. Na mijn groenlicht presentatie kreeg ik de tip om met een 
expert te kijken naar hoe de informatie is gestructureerd voor het opgeven van 
allergenen. Dit heb ik gedaan door feedback te verzamelen bij Studio 
September

V4.0
De feedback die ik bij Studio September en na mijn groenlicht presentatie   
kreeg heb ik verwerkt in mijn laatste versie. Ook heb ik feedback voor kleine 
verbeteringen verwerkt die ik tijdens mijn validaties kreeg. 

Voor een uitgebreide documentatie per versie zie
Product biografie - Hoofdstuk 5.2 

Versie 1 Versie 2 Versie 3 Versie 4
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4.5 Schermen en ontwerpkeuzes
Gebruikersrol: persoon met voedselallergie
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Start scherm

1

2

Inloggen

1. Volgorde knoppen
De volgorde van het logo, registreren en inloggen is overgenomen van 
voorbeelden van mobiele startschermen.

VB 1: https://mobile-patterns.com/iphone/path/components-custom-
controls-overlay-962

VB 2: https://mobile-patterns.com/iphone/periscope/onboarding-value-
prop-welcome-61

2. Vloeiende vormen
Om het AllergieProfiel een levendige vormgeving te geven is er gebruik 
gemaakt van vloeiende vormen. Dit is een vormgevingstrend die bij meer 
apps voorkomt. Deze vorm geeft een vriendelijke uitstraling naar de 
gebruiker toe.
 
Design trend: https://www.behance.net/gallery/71481981/2019-Design-
Trends-Guide (2.5 Fluid, Geometrical & Asymetrical Shapes)
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Registreren

1

1. Wachtwoord tonen / verbergen
Om de gebruiker zo makkelijk mogelijk een account aan te laten maken 
hoeft hij zijn wachtwoord maar eenmalig in te vullen. Hierbij is een ‘oog’ 
icoon toegevoegd. Door op dit icoon te klikken kan het wachtwoord 
getoond of verborgen worden. Hierdoor kan de gebruiker controleren of hij 
zijn wachtwoord wel goed heeft ingevuld. 

Design pattern: http://uipatterns.io/password-fields
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Opgeven van voedselallergieën

1

2

3

Na het aanmaken van een account kan de gebruiker zijn voedselallergieën 
opgeven. De vakken tonen de standaard allergenen. Dit zijn allergenen 
waarbij restaurants volgens de allergenen wetgeving moeten vermelden 
wanneer ze gebruikt zijn. 

Stichting Horeca Onderwijs. (2014, januari 27). Allergenenwetgeving. 
Gehanteerd op mei 20, 2019, van https://www.sho-horeca.nl/nieuws/
allergenenwetgeving/

1. Noten & Glutenbevattende granen
Van noten en glutenbevattende granen zijn aparte kopjes gemaakt. Als 
iemand een allergie heeft voor één bepaald soort noot of glutenbevattende 
graan, dan hoeft diegene niet allergisch te zijn voor alle soorten noten of 
glutenbevattende granen. Vandaar dat er hier onderscheid gemaakt moet 
worden tussen de soort noten en glutenbevattende graan. 

Kouwen, M. (2015, november 10). Een noot is niet altijd een noot. 
Gehanteerd op mei 20, 2019, van http://www.biologieplusschool.nl/
nieuws/wetenschap/een-noot-is-niet-altijd-een-noot

2. Overige allergenen
Er is een aparte zoek functie voor overige allergenen. Uit mijn 
concurrentieonderzoek is gebleken dat er bij gebruikers de behoefte 
bestaat om allergenen op te kunnen geven die buiten de standaard 
allergenen vallen. 

Voor een uitgebreide beargumentatie zie Product Biografie - Concept - 
Deelvraag 4.

3. Stap overslaan
Door de stap over te kunnen slaan wordt de gebruiker niet verplicht om 
deze informatie over zichzelf te geven. De gebruiker wordt hierna 
herinnerd om zijn account compleet te maken. De gebruiker zal niet 
kunnen zien of de gerechten voor hem gevaarlijke allergenen bevatten.
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1. Overig allergeen wordt 
ondersteund

2. Overig allergeen wordt niet 
ondersteund

3. Overzicht van overige allergenen

1. Overig allergeen wordt ondersteund
Als de gebruiker zijn overige allergenen invult dan wordt vermeld of het 
allergeen wordt ondersteund door het AllergieProfiel.

2. Overig allergeen wordt niet ondersteund
Als het allergeen nog niet wordt ondersteund dan wordt dit aangegeven. 
Als de gebruiker hierop drukt dan kan hij een aanvraag indienen. Hoe dit 
eruit ziet staat op de volgende bladzijde.

3. Overzicht van overige allergenen
De overige allergenen die zijn toegevoegd komen in een overzicht boven 
de zoekbalk te staan.
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Aanvraag ontvangenUitleg niet ondersteund allergeen

Aanvraag indienen
Door op het niet ondersteunde allergeen te drukken wordt de pagina 
bezocht waarop een aanvraag ingediend kan worden.
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Lijst weergave

1

2

3

4

Na het inloggen of registreren wordt een lijst weergave van restaurants 
getoond. De lijst weergave staat gesorteerd op meeste veilige gerechten. 
Dit zorgt ervoor dat de gebruiker makkelijk kan zien bij welk restaurant de 
meeste, voor hem veilige gerechten, worden aangeboden.

1. Hamburger menu
Het hamburger menu is toegevoegd nadat er in de tests bleek dat de knop 
om naar het menu te gaan niet duidelijk genoeg was. Ook in mijn expert 
review werd aangeraden om de knop te veranderen.

Product Biografie bijlage - Testresultaten.
 
Product Biografie bijlage - Expert review.

2. Filters
Door op filters te drukken kunnen allergenen uitgesloten worden. Ook kan 
de maximale afstand bepaald worden. 

3. Favorieten
Als er op het hart icoon wordt gedrukt dan wordt het restaurant bij 
favorieten opgeslagen

Design pattern: http://ui-patterns.com/patterns/favorites

4. ‘Toon kaart’ knop
Door op de knop ‘Toon kaart’ te drukken wordt er genavigeerd naar de 
kaart weergave. Uit de prototype test bleek dat de gebruiker het liefst 
gelijk een overzicht van veilige restaurants ziet. Daarnaast werd in de tests 
aangegeven dat het niet duidelijk was hoe de weergave aangepast kon 
worden. Dit heb ik aangepast door het icoon te veranderen in tekst en al 
een gedeelte van de kaart te tonen.
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Zoeken

1

2

Kaart weergave

De kaart weergave kan gebruikt worden om een restaurant op locatie te 
vinden. De gebruiker kan dit bijvoorbeeld gebruiken als hij door de stad 
loopt en een restaurant in de buurt wil vinden waar genoeg veilige 
gerechten zijn.

1. Zoek functie
Met de zoek functie kan er gezocht worden op stad of restaurant.

2. Zoek functie
Met de knop kan een QR code gescand worden. Deze QR code is te vinden 
in het restaurant. De code kan door het restaurant bijvoorbeeld op het 
menu geplaatst worden.

3. Markers
De markers laten zien waar de restaurants zich bevinden. Als de marker 
wordt geselecteerd dan wordt onderin het scherm het restaurant met 
bijbehorende informatie getoond.
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Filters

2

1

3

Navigatie

1. Afstand
Door op afstand te filteren wordt er rondom een locatie op maximale 
afstand gezocht.

2. Allergenen filteren
Als de gebruiker niet wil dat bepaalde allergenen invloed hebben op het 
aantal veilige gerechten dat wordt getoond, dan kan hij dit aangeven bij de 
filters. De optie om allergenen uit te kunnen sluiten is toegevoegd op basis 
van ontvangen feedback bij mijn prototype test. Er werd aangegeven dat 
handig zou zijn om allergieën uit te kunnen sluiten als de ernst van de 
allergieën wisselt. 

Product biografie bijlage - Testresultaten (Sylvia)

3. Navigatie
Het menu schuift in beeld vanaf rechts. Dit is gedaan omdat de knop om 
naar dit menu te navigeren aan de rechterkant van de pagina staat. 

Design pattern: https://alty.co/blog/8-best-mobile-navigation-design-
examples/
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Restaurant pagina

2

QR code scannen

1
1. Scannen
De QR code kan met de camera van de telefoon gescant worden.

2. Gewijzigd op
Bij het menu staat aangegeven of het menu gewijzigd is sinds de laatste 
keer dat de gebruiker dit heeft bekeken. Hierdoor wordt de gebruiker 
geinformeerd dat de kaart veranderd is.
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Melding overige allergenen

1

Melding overige allergenen

1. Overig allergeen verwerkt
De gebruiker krijgt een melding als er het restaurant nog geen rekening 
heeft gehouden met een door hem opgegeven overig allergeen. Dit kan 
voorkomen als dit overige allergeen pas recent door het AllergieProfiel 
wordt ondersteund en het restaurant nog geen tijd heeft gehad om dit op 
te nemen in het menu

2. Rode kleur
Het gerecht wat voor de gebruiker gevaarlijke allergenen bevat wordt 
getoond in een rode kleur. Hierdoor ziet de gebruiker dat hij dit niet kan 
bestellen. Door op het informatie icoon te drukken kan er meer informatie 
over het gerecht bekeken worden. Bijvoorbeeld welke variaties er mogelijk 
zijn.
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Gerecht informatie Favoriete restaurants
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4.5 Schermen en ontwerpkeuzes
Gebruikersrol: restaurant
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Registreren
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Gerecht informatie
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Empty screen

Notificatie

1

2

Na het aanmaken van een account wordt de empty state getoond. 
Een empty state is het scherm wat de gebruiker te zien krijgt als 
hij nog geen actie (menu aanmaken) heeft uitgevoerd.

1. Bestand importeren
De gebruiker krijgt de optie om een bestand te importeren. Door 
de gebruiker deze optie te geven hoeft hij minder moeite te doen 
om een menukaart digitaal in te vullen. In mijn onderzoek heb ik 
onderzocht hoe dit zou kunnen werken. 

Voor een uitgebreid onderzoek zie Product Biografie - Concept - 
Deelvraag 3

2. Notificatie
Als de gebruiker een account heeft aangemaakt dan krijgt hij hier 
een notificatie van. Dit gebeurd bijvoorbeeld ook als de gebruiker 
een allergeen toevoegd bij een gerecht. Door notificaties te tonen 
krijgt de gebruiker feedback op zijn acties.

Design pattern: https://uxdesign.cc/feedback-action-need-
reaction-99a970fc1cbb
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Menukaart

1

Als het menu is geïmporteerd dan komt de digitale menukaart er 
als volgt uit te zien.

1. Gerecht
Door op het gerecht te klikken kan de pagina van het gerecht 
bezocht worden. Met een rode kleur staat aangegeven dat de 
alllergenen nog ingevuld moeten worden.
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Gerecht informatie

2

1

1. Variaties
De gebruiker kan aangeven of er variaties mogelijk zijn. Als een 
gerecht bijvoorbeeld pinda’s bevat, maar dit vervangen kan 
worden door een ander ingredient, dan kan de gebruiker dit hier 
aangeven.

2. Geen allergenen
Als het gerecht geen allergenen bevat dat kan de gebruiker op de 
‘nee’ knop klikken. Later kan de gebruiker alsnog allergenen 
toevoegen mocht dit nodig zijn.
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Uitleg

Uitleg
In mijn prototype testen bleek dat het invullen soms niet gelijk 
begrepen werd. Daarom krijgt de gebruiker als hij voor het eerst 
gebruik maakt van het AllergieProfiel een uitleg scherm te zien.
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Allergenen toevoegen

Allergenen opgeven
De volgorde van het opgeven van allergenen is in de verschillende 
versies een aantal keer gewijzigd. Om de gebruiker zo veel 
mogelijk overzicht te geven is het opgeven van de allergenen 
opgedeelt in twee stappen. Eerst kunnen de standaard allergenen 
worden opgegeven. Hierbij wordt een icoon getoond zodat de 
gebruiker sneller ziet om wat voor allergeen het gaat. 

Voor een overzicht van de voorgaande versies van mijn prototype 
zie Product Biografie - hoofdstuk 5.2
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Overige allergenen toevoegen

1. Overzicht allergenen
In het overzicht van allergenen wordt getoond welke allergenen 
tot nu toe zijn ingevuld. Deze functie is toegevoegd nadat ik dit als 
feedback had ontvangen tijdens mijn prototype tests.

2. Overige allergenen
De overige allergenen die hier worden laten zien zijn allergenen die 
zelf door de mensen met een voedselallergie zijn toegevoegd.
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Restaurant gegevens
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Hoofdstuk 5
Conclusies en aanbevelingen

40



5.1 Validaties
Om te bepalen of Het AllergieProfiel het antwoord is op de design challenge, 
moet dit gevalideerd worden. Aangezien het AllergieProfiel twee 
verschillende doelgroepen heeft heb ik twee verschillende validaties 
uitgevoerd.

Validatie restaurant
Het AllergieProfiel heb ik gevalideerd bij 4 verschillende restaurants. Tijdens 
de validatie liet ik de eigenaar/chefkok een account aanmaken, een menukaart 
importeren en de allergenen per gerecht invullen. Hiermee werd bepaald of 
restaurants bereid zouden zijn om bij elk gerecht de allergenen in te vullen. 
Ook heb ik gevraagd om feedback. Voor elk restaurant heb ik een prototype 
gemaakt waarin ze de allergenen bij hun eigen menukaart konden invullen.

Tijdens de validatie kreeg ik nuttige feedback voor verbeteringen. De 
restaurants waren enthousiast over het AllergieProfiel. Ze gaven allemaal aan 
dat ze interesse zouden hebben zich aan te sluiten.

Het werd door de restaurants niet als te veel moeite gezien om bij elk gerecht 
de allergenen in te vullen. De volgende voordelen werden genoemd door de 
restaurants:

• Als de gast vooraf rekening houdt met zijn voedselallergie dan scheelt dit 
stress voor het restaurant op de avond zelf.

• Via de app kan het restaurant beter gevonden worden.

• Handig om een restaurant te vinden waar genoeg aanbod is.

• De mogelijkheid om te kunnen zien welke variaties er op gerechten worden 
aangeboden.

• Kunnen zien welke gerechten allergenen bevatten.

5.0 Conclusies en aanbevelingen

Validatie mensen met een voedselallergie
Het AllergieProfiel heb ik bij drie mensen met een voedselallergie gevalideerd. 
Dit heb ik gedaan bij iemand die maar één allergie heeft, iemand die allergisch 
is voor allergenen die buiten de standaard allergenen vallen en bij iemand die 
veel ernstige allergenen heeft. Door dit bij mensen met verschillende soorten 
voedselallergieën te testen kon ik erachter komen of Het AllergieProfiel voor 
verschillende soorten gebruikers interessant zou zijn.

De respondent die voor weinig allergenen allergisch is gaf aan dat ze Het 
Allergieprofiel waarschijnlijk niet zou gebruiken. Dit komt omdat haar 
voedselallergieën niet zo ernstig zijn dat ze hier bij het zoeken naar een 
restaurant al rekening mee zou houden. Als ze meer voedselallergieën zou 
hebben dan zou ze het wel gaan gebruiken.

De andere twee respondenten gaven aan dat ze Het Allergieprofiel zouden 
gebruiken. De volgende voordelen werden genoemd door de respondenten:

Voor een uitgebreide documentatie van de validaties zie Product Biografie - 
hoofdstuk 6.0 
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5.2 Is de design challenge behaald?

“Hoe kan een digitaal product mensen met een voedselallergie helpen om uit 
eten te gaan zonder een allergische reactie te krijgen?“

Ik kan niet garanderen dat de design challenge is behaald. Hiervoor zou Het 
AllergieProfiel ontwikkeld moeten worden. Naar aanleiding van mijn validatie 
kan ik wel veronderstellen dat ik de design challenge heb beantwoord. Door 
de respondenten werd namelijk aangegeven dat ze gebruik zouden maken van 
Het AllergieProfiel en dat dit een oplossing kan bieden voor problemen met 
voedselallergieën.

5.3 Final prototype

Gebruikersrol: Restaurant:
https://projects.invisionapp.com/prototype/Het-allergieProfiel-Gebruikersrol-
Restaurant-V1-0-cjwp1ywne00bhzk017p55c2w2/play/353f8ebe

Gebruikersrol: Mensen met voedselallergieën:
https://projects.invisionapp.com/prototype/Het-AllergieProfiel-V1-
Gebruikersrol-Mensen-met-voedselallergieen-cjwp2z4a200bizk01ve2seh3i/
play/e19781dd

5.4 Aanbevelingen
Er zijn een aantal punten dat ik zou willen aanbevelen aan Studio September.

Check restaurants
Om een garantie te geven dat restaurants daadwerkelijk bestaan is het nodig 
dat de restaurants gecheckt worden na het aanmaken van een account. Dit 
kan door:

• De restaurants te bellen.
• De restaurants een vragenlijst in te laten vullen.
• De recensies van het restaurant te checken.
• Langsgaan bij het restaurant.

Menukaart importeren
Het importeren van een menukaart is een technische uitdaging om uit te 
werken. Voor een manier om dit te laten werken zie: Product biografie - 
Concept - Deelvraag 6. 

Hoe maak je Het AllergieProfiel vanaf het begin interessant voor 
restaurants?
Een oplossing zou kunnen zijn om mensen met een voedselallergie zich in te 
laten schrijven als Het AllergieProfiel wordt ontwikkeld. Door de restaurants 
te tonen dat er een userbase is maak je het AllergieProfiel vanaf het begin 
interessant voor de restaurants.

Een gerechten database
De gerechten die ooit zijn aangemaakt door een restaurant moeten worden 
bewaard in een gerechten database. De restaurants waar ik ben geweest 
hebben aangegeven dat ze oude gerechten vaak terug laten komen als ze het 
menu aanpassen. Als deze gerechten uit een database gehaald kunnen 
worden scheelt dit werk voor de restaurants om nieuwe menukaarten aan te 
maken.

De uitkomst van de design challenge helpt mensen met een voedselallergie 
te informeren over waar ze veilig kunnen eten en welke gerechten voor hun 
gevaarlijke allergenen bevatten. 
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https://paper.dropbox.com/doc/Teun-van-der-Doef-Product-Biografie--AbUh5E6zB5r62GzjCf9bbccAAg-5nP5uwK0GYH5y8phZuyy9#:uid=688686154770166410427941&h2=6.-Wat-zijn-mogelijke-valkuile
https://paper.dropbox.com/doc/Teun-van-der-Doef-Product-Biografie--AbUh5E6zB5r62GzjCf9bbccAAg-5nP5uwK0GYH5y8phZuyy9#:uid=688686154770166410427941&h2=6.-Wat-zijn-mogelijke-valkuile


5.5 Minimum Viable Product
Het Minimum viable Product (MvP) is de allerkleinste variant van je product 
die waarde oplevert voor de klant. Het MvP van Het AllergieProfiel is 
bepalend voor de verdere ontwikkeling van het product. Door een MvP te 
realiseren waarbij mensen met voedselallergieën restaurants kunnen vinden 
en restaurants die rekening houden met voedselallergieën zich kunnen 
aansluiten, wordt een userbase gecreëerd. Vervolgens kan het MvP als volgt 
uitgebreid worden:

Schot, J. M. (2019, 22 mei). De eerste versie van je product - hoe maken we 
dat bij Studio September? Geraadpleegd 9 juni 2019, van https://
www.linkedin.com/pulse/de-eerste-versie-van-je-product-hoe-maken-we-
dat-bij-schot/

4.  De gebruiker kan zijn voedselallergieën opgeven, een restaurant vinden, 
het menu bekijken, de allergenen op de kaart zien, de alternatieven op 
gerechten zien en restaurants bij favorieten bewaren.

3. De gebruiker kan zijn voedselallergieën opgeven, een restaurant vinden, 
het menu bekijken, de allergenen op de kaart zien en de alternatieven op 
gerechten zien.

2. De gebruiker kan zijn voedselallergieën opgeven, een restaurant vinden, 
het menu bekijken en de allergenen op de kaart zien.

1. De gebruiker kan een restaurant vinden.

Kniberg, H. (z.d.). MvP illustratie - Henrik Kniberg. Illustratie. Geraadpleegd van https://media.licdn.com/
dms/image/C4E12AQGCYRhR1murhg/article-cover_image-shrink_720_1280/0?e=1565222400
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6.0 Reflectie
In de afgelopen twintig weken heb ik mij verbeterd in het doen van onderzoek, 
in conceptontwikkeling, in User Experience (UX) Design en in User Interface 
(UI) Design. 

Onderzoek
Wat betreft het doen van onderzoek heb ik veel kunnen leren van het 
toepassen van de CMD methodes. Tijdens mijn studie heb ik geleerd hoe je 
deze methodes toepast. Door dit in praktijk te brengen werd het voor mij 
duidelijker wat de waarde van een aantal van deze methodes is. 

Ik vond het interessant om tijdens mijn interviews veel verschillende soorten 
mensen te interviewen. Ik merkte dat ik door over mijn project te praten ik 
steeds beter werd om bepaalde keuzes te beargumenteren.

Conceptontwikkeling
Tijdens de ontwikkeling van mijn concept heb ik op een gegeven moment mijn 
design challenge gewijzigd. Het duurde even tot ik tot deze conclusie kwam. 
Uiteindelijk ben ik blij dat ik de keuze heb gemaakt. Het concept bij de 
oorspronkelijke design challenge zou niet een antwoord geven op de 
hoofdvraag, terwijl het concept bij de gewijzigde design challenge dat wel 
doet.

User Experience Design
Qua UX Design heb ik veel kunnen leren van de prototype tests die ik heb 
uitgevoerd. Sommige ontwerpkeuzes bleken door het te testen minder 
logisch. Het was leerzaam om het aan de hand van de resultaten van de tests 
te wijzigen.

User Interface Design
Soms vond ik het lastig om de UI van Het AllergieProfiel helder te krijgen. Dit 
kwam omdat ik soms te snel tot een resultaat wilde komen. Het expert review 
heeft mij geholpen om hier vooruitgang in te boeken.

Wat ging er goed?
- Ik heb mezelf kunnen verbeteren in de eerder genoemde punten (onderzoek, 
conceptontwikkeling, UX, UI)
- Ik heb intensief aan het project kunnen werken.
- Het was fijn om 5 dagen per week bij Studio September aan mijn project te 
werken.

Wat kon er beter?
- Ik had vanaf het begin goed op mijn spelling en grammatica moeten letten.
- Mijn product biografie had ik beter moeten ordenen.
- Er zaten nog een paar fouten in het prototype voor mensen met 
voedselallergieën

Conclusie
Vooral qua concept ben ik erg tevreden met het eindresultaat. Het is 
interessant om te zien hoeveel uitbreidingen er nog mogelijk zouden zijn om 
Het AllergieProfiel te verbeteren.

De UX en Ui van Het AllergieProfiel zou nog geperfectioneerd kunnen worden. 
Zo kan de flow van het aanvragen van een overig allergeen beter uitgewerkt 
worden en is de stijl van Het AllergieProfiel soms nog wat verschillend.

Het motiveert mij om te zien hoe enthousiast de gebruikers zijn over Het 
AllergieProfiel. Hierdoor hoop ik Het AllergieProfiel uiteindelijk te kunnen 
realiseren tot een volwaardig eindproduct.
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