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INTRODUCTIE 
Voedselallergie komt voor bij 5-7 procent van de zuigelingen en jonge kinderen en bij 2-3 procent 
van de volwassenen in Nederland.1 Voor dit deel van de bevolking is het doen van boodschappen 
soms een ingewikkelde zaak. Etiketten zijn vaak onduidelijk en staan vol met kleine letters. Wij 
hebben ervoor gekozen om deze bevolkingsgroep bij dit dagelijkse proces te ondersteunen.  

Als basis voor ons prototype informatie- en communicatiesysteem hebben wij er dus voor gekozen 
om een applicatie te maken die mensen met een allergie ondersteunt. Met behulp van camera-invoer 
(barcodes) controleert de applicatie of de gebruiker mogelijk een allergische reactie op dit product 
krijgt. Dit gebeurt op basis van een eerder ingevuld gebruikersprofiel waar de allergieën van de 
consument in beschreven staan.  

Wanneer het gescande product mogelijk leidt tot een allergische reactie, zal er aan de gebruiker 
gecommuniceerd worden om welke reden het product tot een allergische reactie kan leiden. Ook zal 
er een suggestie voor een alternatief product gegeven worden en vermeldt de applicatie informatie 
over het alternatieve product (o.a. ingrediënten en voedingswaarden). 

Het is mogelijk om meerdere gebruikersprofielen in te vullen, zodat er ook voor een groep mensen 
met verschillende allergische reacties boodschappen gedaan kan worden.  

De applicatie zal voornamelijk dienen voor het geven van adviezen: het is een hulpmiddel om de 
consument een beslissing te laten nemen en zal geen vrijheden inperken door verboden op te leggen. 
Verder nemen wij geen verantwoordelijkheid voor onvoorziene allergische reacties. Er zullen 
uitzonderingen zijn, bijvoorbeeld nieuwe allergieën of veranderde receptuur van producten, 
waarmee wij geen rekening kunnen houden. Hiervoor zal een uitgebreide disclaimer geschreven 
worden. 

Voor informatievoorziening zal er aanspraak gedaan worden op de supermarkten. In ruil voor 
informatievoorziening zal de applicatie voor reclameopbrengsten zorgen, bijvoorbeeld via de 
gesuggereerde alternatieve producten. 

Dit onderwerp spreekt ons allen aan, omdat we ons realiseren dat een normale huistaak zoals 
boodschappen doen voor een deel van de bevolking minder gemakkelijk is dan voor onszelf. Daarom 
willen wij deze bevolkingsgroep graag ondersteunen en hebben we onderzoek gedaan naar de eisen 
die zij stellen aan een applicatie als de onze. We hebben veel tijd, moeite en gedachten in dit project 
gestopt en zijn tevreden met het behaalde resultaat.  
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1. CONTEXTANALYSE 
Het goed in kaart brengen van de context is heel belangrijk voor het bouwen van een applicatie. Bij 
een contextanalyse hoort het inleven in de gebruikers, zij moeten immers dagelijks met onze 
applicatie omgaan. Met een contextanalyse proberen wij antwoord te geven op de volgende vragen: 

• Wie zijn de gebruikers en andere stakeholders in de directe omgeving van onze applicatie? 
• Wat zijn de belangen (Points of Interest) van de verschillende doelgroepen? 
• Wat zijn de redenen voor het gebruik van onze applicatie? 
• Wat voor soortgelijke applicaties bestaan er al? 
• Wat zegt de literatuur over het maken van applicaties in combinatie met allergieën? 

De bovenstaande vragen zullen beantwoord en geanalyseerd worden in hoofdstuk 1. Ons startpunt is 
het volgende: “De applicatie moet de gebruiker kunnen waarschuwen wanneer er ingrediënten in een 
product zitten waarvoor de gebruiker allergisch is.”. Gaandeweg zullen we eisen vormen en deze 
mogelijk weer aan passen aan de hand van de resultaten van de contextanalyse en de enquête. 

Om deze applicatie tot stand te kunnen brengen, onderzoeken we het belang van de applicatie. Door 
middel van een contextanalyse van de al bedachte applicaties kunnen we een goede beschrijving 
geven wat we willen dat de applicatie doet. Uit al deze analyses beschrijven we uiteindelijk de 
context van het systeem.  

1.1 Belanghebbende groepen 
Een applicatie wordt gebruikt door verschillende doelgroepen. Doelgroepen zijn mensen die gebruik 
maken van de applicatie. Maar naast de gebruikers van de applicatie, is het ook belangrijk om te 
weten welke personen er belangen hebben bij onze applicatie terwijl ze de applicatie niet zelf 
gebruiken. Deze personen worden stakeholders genoemd. De doelgroepen en stakeholders hebben 
ieder hun eigen eisen, belangen en interessepunten. Dat worden ook wel points of interest (POI) 
genoemd.2  

Wat houden de verschillende points of interest voor de verschillende groepen in? Sluiten de 
verschillende points of interest elkaar uit? Welke van deze groepen is in omvang de grootste? Heeft 
iedere gebruiker binnen een groep dezelfde point of interest? Indien er verschillen zijn, wat voor 
gevolgen heeft dit? We bespreken de verschillende groepen en hun POIs hieronder.  

De groep ‘applicatiegebruikers’ is weer op te delen in vier verschillende groepen, namelijk: mensen 
die boodschappen doen voor anderen, mensen met allergieën, mensen die op een dieet zijn en 
mensen die vanwege hun religieuze achtergrond bepaalde ingrediënten niet eten. Daarnaast zijn er 
de stakeholders, zoals de makers van de applicatie en de supermarkten.  

Mensen met allergieën hebben het probleem dat ze een ingrediënt niet mogen innemen omdat ze 
anders een allergische reactie kunnen krijgen. Allergische reacties zijn er in verschillende vormen en 
voor de een zal een allergische reactie erger zijn dan voor de ander, maar toch willen beide groepen 
graag het ingrediënt waar ze allergisch op zijn, vermijden. Voor deze groep is een point of interest dat 
ze de applicatie eenvoudig, efficiënt en veelvuldig kunnen gebruiken, dat de applicatie compleet is en 
dat er zorgvuldig met informatie omgegaan wordt.  
Deze groep mensen is de grootste doelgroep; dit is de doelgroep die wij oorspronkelijk in gedachten 
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hadden bij het bedenken van deze applicatie. Binnen deze groep vinden we heel wat verschillen, 
want elke allergie is weer anders. Er moet rekening mee gehouden worden dat iedere persoon 
allergisch is voor andere ingrediënten, hiervoor moet de applicatie dus flexibel genoeg zijn. Er moet 
dus een duidelijke beschrijving komen van de ingrediënten waar mensen niet tegen kunnen als ze 
een allergie hebben.  

Ook zal er een groot verschil in de groep liggen van opleidingsniveau en cultuur, dus bij het 
ontwerpen van de applicatie zal er rekening moeten gehouden worden dat de applicatie ook voor de 
minder opgeleide persoon toegankelijk is. Hiermee bedoelen we dat iedereen de applicatie 
eenvoudig moet kunnen gebruiken, ook mensen die minder hoog opgeleid zijn, die de Nederlandse 
taal niet helemaal beheersen of die niet thuis zijn in de Nederlandse cultuur. Daarom simplificeren 
we de applicatie zo veel mogelijk. Onze applicatie is visueel ingesteld en gebruikt zo weinig mogelijk 
lastige en lange zinnen. Lastige en lange zinnen maakt het gebruik van de applicatie lastig en schrikt 
de gebruikers af. Het grote verschil in opleidingsniveau en cultuur is in principe voor iedere groep 
van de applicatiegebruikers het geval.  

Mensen die boodschappen doen voor anderen, willen vooral gebruik maken van deze applicatie op het 
moment dat ze boodschappen doen. Hierbij hebben zij als point of interest dat de applicatie goed 
moet werken bij veelvoudig gebruik en voor veel profielen. Het scannen en aangeven moet zo 
efficiënt mogelijk werken. Dit zal niet de grootste groep applicatiegebruikers zijn, maar is toch zeker 
niet weg te denken. De aanleg voor een allergie kan erfelijk zijn. Zo kan het goed voorkomen dat in 
een gezin één of twee van de ouders en ook het kind allergisch is.3  

Mensen die op een dieet zijn, willen een ingrediënt niet eten of innemen vanwege hun dieet. Hierbij 
zijn de points of interest dat ze via deze applicatie eenvoudig en efficiënt kunnen filteren welke 
ingrediënten ze niet willen eten.  
De ingrediënten die zij niet willen eten kunnen anders zijn dan voor mensen met een allergie. Zo kan 
het bijvoorbeeld voorkomen dat iemand een vegetarisch- of veganistisch dieet volgt, maar mensen 
die een allergie hebben zijn over het algemeen niet allergisch voor al het vlees of voor alle dierlijke 
producten. Het gaat dus vaak niet alleen om bepaalde allergenen die in een product zitten, maar de 
ingrediënten kunnen ook het product zelf zijn. Wij eisen van ons systeem dat het flexibel genoeg is 
om ook dit soort diëten te ondersteunen.  
In deze groep zullen veel verschillen optreden doordat er veel verschillende diëten zijn die allemaal 
andere producten afraden. 

Mensen die vanwege hun religieuze achtergrond bepaalde ingrediënten niet eten, willen een product 
niet eten of innemen, omdat de religie bepaald dat het eten van dit ingrediënt niet goed is. Ook hierbij 
gaat het vaak niet alleen om bepaalde allergenen die in een product zitten. Het voornaamste verschil 
binnen deze doelgroep is dan ook dat sommige religieuze mensen ervoor kiezen om deze religieuze 
opvatting over eten op te volgen en dat anderen besluiten om hier geen gehoor aan te geven. 

Wij, als makers van de applicatie, hebben natuurlijk belangen bij het maken van de applicatie ook al 
gebruiken we de applicatie niet zelf. Als maker willen we dat zo veel mogelijk mensen de applicatie 
gaan gebruiken. Daarnaast moet de gebruiker tevreden zijn met de applicatie, en ons eventueel 
feedback geven om de applicatie te verbeteren. Vervolgens is het voor ons ook belangrijk dat wij de 
supermarkten tevreden houden en dat er een verdienmodel mogelijk is bij deze applicatie.  
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De supermarkten zijn ook stakeholders, want de applicatie promoot de supermarkt die meewerkt. De 
supermarkten spelen een grote rol in het succes van de applicatie omdat zij mede mogelijk maken 
dat de database van de applicatie uit zo veel producten bestaat. De supermarkt kan indirecte of 
directe reclame maken in de applicatie om nieuwe producten te promoten. Ook vragen wij onze 
gebruikers om bepaalde gegevens af te staan aan ons, waar wij na veelvuldig gebruik statistieken van 
kunnen maken. Zo zou er bijvoorbeeld uit kunnen komen dat mensen met een glutenallergie liever 
naar de Albert Heijn gaan, omdat er een groter assortiment glutenvrije producten is. De Jumbo en de 
Plus zouden kunnen overwegen om hun glutenvrije assortiment uit te breiden om deze doelgroep 
terug te winnen. Zo zien we dat supermarkten nuttige informatie van onze applicatie kunnen halen. 

Voor het gebruik van onze applicatie zijn er vele verschillende redenen. Deze verschillende redenen 
zorgen ervoor dat elke verschillende doelgroep net iets anders verwacht (Tabel 1). Bij het ontwerp 
van deze applicatie moet dus rekening gehouden worden met elke doelgroep. 

Stakeholders Points of Interest 
Mensen met allergieën • Snelle applicatie 

• Efficiëntie 
• Eenvoudig in gebruik 
• Veel producten scannen 
• Allergieën en ingrediënten toevoegen aan 

hun profiel 
Mensen die boodschappen doen voor anderen • Snelle applicatie 

• Efficiëntie 
• Eenvoudig in gebruik 
• Veel producten scannen 
• Profielen van anderen toevoegen 

Mensen die op een dieet zijn • Snelle applicatie 
• Efficiëntie 
• Eenvoudig in gebruik 
• Allergieën en ingrediënten toevoegen aan 

hun profiel 
Mensen die vanwege hun religieuze 
achtergrond bepaalde ingrediënten niet eten 

• Snelle applicatie 
• Efficiëntie 
• Eenvoudig in gebruik 
• Ingrediënten toevoegen aan hun profiel 

Wij, de makers van de applicatie • Veelvuldig gebruik van de applicatie door 
anderen. 

• Tevredenheid onder de gebruikers 
• Het verbeteren van de applicatie waar 

nodig 
• Supermarkten tevreden houden 

De supermarkten • Reclame 
• Handige informatie over klanten 

Tabel  1 De gebruikers van de applicatie en hun POI ’ s  
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HET BEREIKEN VAN AL DEZE VERSCHILLENDE APPLICATIEGEBRUIKERS 
Binnen een groep zijn er veel verschillen, want iedere persoon is uniek. Op het moment dat een 
persoon binnen een bepaalde doelgroep valt, betekent het niet dat hij de applicatie voor dezelfde 
redenen gaat gebruiken. Om elke persoon binnen deze doelgroep te bereiken, zou er reclame of enige 
promotie moeten komen. Op deze manier kunnen we ook ons eigen belang: ‘veelvuldig gebruik van 
de applicatie door anderen’ waar maken.  

Volgens het marketingmodel AIDA 4 doorloopt iedere potentiële gebruiker vier fases als hij in 
aanraking komt met reclame. Deze vier fases zijn: aandacht, interesse, verlangen en actie. Om te 
zorgen dat de applicatie een goede plaats in de markt krijgt, moet de fase actie bereikt worden. We 
geven kort aan wat elke fase inhoudt. 

Aandacht is de eerste stap in het AIDA-model. Het geeft aan dat het belangrijk is dat de aandacht van 
de potentiële gebruiker wordt getrokken. Dit wordt bijna altijd gedaan door reclame of promotie, 
maar dit kan op vele andere manieren. Wanneer de potentiële gebruiker niet van het product af weet 
(dus geen aandacht ervoor heeft), kunnen de volgende stappen niet uitgevoerd worden.  

Interesse is de tweede stap in het AIDA-model en zegt dat de potentiële gebruikers geïnteresseerd 
moet worden in het product. Dit wordt vaak bereikt door specifieke verkooppunten in reclames of 
promoties te melden. De positieve aspecten worden aangestipt of zelfs aangedikt (en de negatieve 
aspecten worden niet verteld).  

Verlangen is een gevolg van interesse en de derde stap in het AIDA-model. Hier is het nodig om de 
klant te overtuigen dat de interesse in het product klopt, zodat zij overgaan tot het gebruiken van het 
product. Dit gebeurt bijvoorbeeld wanneer de positieve aspecten aanslaan op de behoeften van de 
potentiële gebruiker. Vaak wordt verlangen opgewerkt door reclame, promotie of via specialisten. 

Actie is de laatste stap in het doel om de potentiële gebruiker tot actie aan te zetten (het gebruiken 
van onze applicatie). Hiervoor moeten we in de promotie of reclame aangeven hoe de klant het 
product kan verkrijgen, zodat ze overgaan tot gebruik van ons product. Het product moet bereikbaar 
zijn voor de klant, de potentiële gebruiker moet bijvoorbeeld het product kunnen krijgen in een 
(web)winkel.  

Bij het bereiken van de potentiële gebruiker komt meer kijken dan alleen het maken van een 
applicatie. Het maken van de juiste promotie voor een product is namelijk net zo belangrijk, maar in 
ons verslag zullen we ons beperken tot het maken van alleen de applicatie. Het AIDA-model is een 
handig hulpmiddel bij het maken van een reclame of promotie en moet ervoor zorgen dat de 
potentiële gebruikers het product gaan gebruiken. Daarnaast is het belangrijk dat er aan de juiste 
wensen van de klant wordt voldaan, zodat bij de promoties de potentiële gebruiker gemakkelijk 
overtuigd kan worden. Ook in het ontwerp van onze applicatie moet er duidelijk rekening gehouden 
met de gebruiker en hun wensen.  
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1.2 Bestaande applicaties 
Na onderzoek over ons onderwerp, werd al snel duidelijk dat wij niet de enige waren met dit idee. In 
Amerika kan men in de App Store van Apple (voor iPhone’s) en in de Play Store van Google (voor 
Android-telefoons) al een aantal applicaties downloaden, welke een uitwerking zijn van een idee wat 
identiek is aan ons idee. Zo heeft een softwareontwikkelaar genaamd Fooducate een applicatie 
ontwikkeld waarbij je in een grote productdatabase informatie over producten kunt vinden.5 Deze 
bevat informatie over allergenen, maar ook uitleg over de etiketten en ingrediënten van het product. 
Deze applicatie is online te bekijken en ook te downloaden in de App Store en Play Store. Het doel 
van deze softwareontwikkelaar is om mensen te laten begrijpen wat er werkelijk in hun eten zit.  

Daarnaast zijn er applicaties waarmee we in contact zijn gekomen door op patentenwebsites te 
zoeken.6 Bij de zoektermen allergy en scanner waren bij het Europese patentenkantoor 4 resultaten 
bekend, terwijl er bij de Amerikaanse USPTO Patent (Full-text and image) database 708 hits waren.7 
Interessant was daarom ook om te zien dat bij de helft van de beschrijvingen van de Europese 
patenten een applicatie of programma beschreven werd, wat de barcodes van producten scant en 
vervolgens aan de gebruiker doorgeeft of de eerder genoemde producten waarop de gebruiker 
allergisch is aanwezig zijn. De beschrijving van dit patent luidt:  

“A computerized method and system for notifying a consumer whether identified elements are 
contained in selected products. The system consists of at least one computer server and hand held 
computing device interconnected in a client server environment. A manufacturer registers their 
UPC's with the system. A consumer registers their elements (i.e. allergy information) with the 
system. Utilizing a scanner connected to the handheld computing device, the consumer scans in 
the UPC codes of the selected products. The system compares the ingredients of the selected 
products with the consumer's allergies. The results of the comparison are displayed to the 
consumer.” 

Bij de Amerikaanse patenten was het aanbod veel diverser. De hits bij een zoekopdracht met de 
zoektermen allergy en scanner zijn niet alleen gericht op allergische reacties bij voedselwaren.8 Een 
voorbeeld van een patent met de zoektermen allergy en scanner wat een duidelijk ander doeleinde 
heeft dan onze applicatie: apparatuur waarmee medici eenvoudiger allergieën kunnen ontdekken bij 
patiënten. Hierbij is de doelgroep dus medici en is de apparatuur ontwikkeld naar hun wensen. 
Andere apparatuur is een scanning device wat bijhoudt hoeveel van een bepaald product de 
prullenbak ingaat en hoeveel er dus nog van over is in het magazijn. Hierbij is de doelgroep bedrijven 
(particulieren hebben er weinig aan).  

Slechts wanneer de zoekterm veranderd wordt naar allergy AND scanner AND software AND 
handheld AND food, vinden net zoals bij de Europese website beschrijvingen van systemen die lijken 
op de onze9. 
De resultaten gaan al meer over het controleren van feiten: het vergelijken van input van de 
gebruiker met informatie van het internet of uit een database. Hierbij wordt mogelijk gebruik 
gemaakt van camera-apparatuur. Ook wordt er gesproken over RFID tags, wat te vergelijken is met 
de barcodes. 
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Toch lijkt het erop alsof onze doelgroepen verschillend zijn dan de doelgroepen van de hiervoor 
genoemde systemen. Bij ons is de doelgroep te onderscheiden in 4 groepen: mensen met allergieën, 
mensen die een ingrediënt niet eten op basis van geloof, mensen die een ingrediënt niet eten doordat 
ze op dieet zijn en mensen die voor anderen met een allergie koken. Dit is een aanzienlijk verschil en 
daarom verwachten we ook een aanzienlijk verschil in de uitkomst van de applicatie.  

Samenvattend is er in Amerika al veel meer uitgewerkt op het gebied van controleren van gegevens 
van de gebruiker met gegevens van een externe bron. Dit wordt gedaan op veel verschillende 
gebieden en voor veel verschillende situaties en mogelijkheden.  

Ondanks dat ons idee al is uitgewerkt door meerdere ontwikkelaars in Europa en de Verenigde 
Staten en zij er patenten voor hebben aangevraagd, proberen wij vooruitstrevend te zijn en de 
applicatie zo goed mogelijk tot stand te brengen. Wij proberen de applicatie te maken door 
uitgebreid onderzoek te doen naar de gebruiker en de technologische mogelijkheden te combineren 
met de wensen van de gebruiker.  

Aangezien wij niet van plan zijn onze applicatie op de markt te brengen, en we slechts het proces van 
het ontwikkelen van deze applicatie willen doorlopen, verwachten wij geen problemen te krijgen met 
deze al bestaande patenten.  

1.3 Literatuuronderzoek  
Het bouwen van een applicatie 
Ten eerste moet er besloten worden in welke vorm we ons idee willen uitwerken. Een systeem wat 
gebruikersinformatie controleert met informatie uit een database of van het internet kan, zoals we 
bij de patenten gezien hebben, in veel verschillende vormen en maten. Maar een computer heb je niet 
altijd bij de hand, bijvoorbeeld als je in de supermarkt staat en twijfelt over de allergeneninformatie 
van een product. De meeste mensen nemen hun mobiele telefoon wel mee overal naar toe. 61% van 
de Nederlandse bevolking heeft een smartphone en velen van hen nemen hun smartphone overal 
mee naar toe.10 Dus ook naar de supermarkt en precies daarvan willen wij gebruik maken. Door een 
applicatie voor smartphones te maken, hopen we dat het proces (van een product scannen tot het 
resultaat verwerken in welke producten men koopt) gemakkelijk bereikbaar is en obstakels zoals 
altijd van te voren bedenken wat je gaat kopen, vermeden kunnen worden.  

Verder is er een verschil in een mobiele applicatie en een mobiele website. Het verschil hierin ligt 
voornamelijk in de toegankelijkheid van de informatie. Bij een mobiele website is altijd een 
internetverbinding vereist, terwijl bij een mobiele applicatie de informatie ook te zien moet zijn 
wanneer er geen internet verbinding tot stand gebracht kan worden, als de applicatie en informatie 
tenminste gedownload is. Hier moet dus verbinding gemaakt worden met een database. Een 
database is dus wat wij nodig zullen hebben zodat de gebruiker altijd toegang heeft tot 
productinformatie. Aangezien niet iedere supermarkt een draadloze internetverbinding biedt, 
hebben wij bewust gekozen voor een mobiele applicatie in plaats van een mobiele website. Hierbij 
kan men thuis al de applicatie met bijhorende database downloaden en dan de applicatie zonder 
internetverbinding gebruiken in de supermarkt. Voor het downloaden van de database is dan wel 
extra geheugen nodig op het apparaat waarop de applicatie staat.  
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Als eerste moet er een lijst met ingrediënten gedownload worden op het mobiele apparaat. Deze 
ingrediëntentabel kan vervolgens gebruikt worden voor elk product, omdat per product de 
ingrediënten niet verschillen, alleen de samenstelling en de bereiding ervan. Als we aannemen dat er 
60.000 verschillende ingrediënten bestaan kunnen we al snel uitrekenen hoe veel geheugen dit gaat 
kosten. 1 karakter kost in de database 2 bytes, dan is er de mogelijkheid om 65536 verschillende 
soorten karakters te gebruiken, wat met de westerse taal ruim genoeg is. Als een ingrediënt 
gemiddeld 5 – 15 karakters bevat dan kost het 15 * 2 * 60.000 = 1.800.00 bytes om alleen de namen 
van deze ingrediënten op te slaan. Om de ingrediënten goed te kunnen identificeren zal er ook een 8 
karakters lang ID bij opgeslagen moeten worden. Deze 8 karakters nemen ook nog eens 8 * 2 * 
60.000 = 960.000 bytes in beslag. Het totaal voor de ingrediënten komt dan neer op 1.800.000 + 
960.000 = 2.760.000 bytes, dit is ongeveer gelijk aan 3 MB. 

Ten tweede moeten dan de producten per supermarkt opgeslagen worden. We kiezen er voor om de 
gebruiker de producten per supermarkt op te laten slaan, zodat er geen producten van supermarkten 
waar de gebruiker nooit komt opgeslagen zullen worden. Als voorbeeld om het geheugen van de 
productendatabase voor één supermarkt uit te rekenen maken we gebruik van het assortiment van 
de Albert Heijn XL. Deze winkel heeft rond de 30.000 verschillende producten in de winkel staan. 11 
Deze naam van deze producten is gemiddeld 15 – 25 karakters lang. Een karakter in deze tabel kost 
ook 2 bytes, dus het kost ongeveer 30.000 * 25 * 2 = 1.500.000 bytes om alleen de namen van de 
producten op te slaan. Een product wordt gespecificeerd door een 13-cijferige streepjescode. Deze 
streepjescode neemt 30.000 * 2 * 13 = 780.000 bytes ruimte in beslag. Aangezien we bij het 
downloaden van de database nog wel gebruik kunnen maken van het internet, hoeven we niet lokaal 
op te slaan in welke supermarkt het product gevonden kan worden. Dit gegeven is alleen nodig om te 
kijken welke producten er gedownload worden. Het totale geheugen wat de producten zullen 
innemen zal dus uitkomen op 1.500.000 + 780.000 = 2.280.000 bytes, wat neer komt op ongeveer 2,5 
MB.  

Bij de producten staat in de online database ook nog een afbeelding, maar aangezien het 
geheugengebruik van de afbeeldingen zodanig groot is, is het niet verstandig om deze ook op te slaan 
op het apparaat. Een kleine afbeelding is al gauw 10kB groot, met 30.000 producten zal de database 
dan 30.000 * 10kB = 300.000 kB = 300 MB ruimte in beslag nemen. Dit is voor veel apparaten te veel 
geheugen en de applicatie is ook mogelijk te gebruiken zonder afbeeldingen. 

Tot slot moeten de koppelingen tussen de producten en de ingrediënten nog opgeslagen worden. Als 
de gebruiker het product heeft gescand heeft deze alleen nog maar de naam van het product, nog niet 
de ingrediënten die er in zitten. Dit laatste is juist dat wat de gebruiker wil weten, zodat hij kan 
kijken of hij allergisch is voor het product. Per product zullen er ongeveer 10 – 15 worden gebruikt 
die vermeld moeten worden. In totaal zijn er dus 30.000 * 15 = 450.000 koppelingen tussen product 
en ingrediënt. Deze koppelingen bestaan uit de streepjescode van het product, en het ID dat 
opgeslagen is bij het ingrediënt. Deze twee zijn respectievelijk 13 en 8 cijfers lang. Deze 21 cijfers 
nemen ieder ook weer 2 bytes in beslag. De koppelingen nemen dus 450.000 * 21 * 2 = 18.900.000 
bytes in beslag. De koppelingstabel komt dus neer op ongeveer 20 MB en zal dus de meeste ruimte in 
beslag nemen.  
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Interactieve functionaliteiten willen we toevoegen aan onze applicatie. Het is van belang dat we 
kijken welke functionaliteiten echt iets toevoegen voor de gebruiker. Heeft de gebruiker er echt iets 
aan als we dit element toevoegen? Dit is de vraag die we altijd in ons achterhoofd moeten houden bij 
het ontwikkelen van de applicatie. Voor dit punt kunnen we niet veel terug vallen op de literatuur. De 
doelgroep is in iedere situatie anders en heeft andere behoeften bij verschillende situaties. Daarom 
zullen we voor dit deel onderzoek doen in de vorm van een enquête. Wel kunnen we zelf al uitmaken 
of bepaalde functionaliteiten iets toevoegen voor de gebruiker: zolang het de gebruiker extra 
informatie biedt, kunnen we overwegen het toe te voegen. Is dat niet het geval, dan kunnen we het 
direct van onze functionaliteitenlijst afstrepen. Daarna pas hoeven we de hulp van de resultaten van 
de enquête in te schakelen. De enquête komt in hoofdstuk 1.4 ‘Enquêteresultaten’ aan bod.  

 Een kritiek punt voor onze applicatie is het scannen van de barcodes. Dus moeten we onderzoek 
doen of we zelf deze functie gaan inbouwen, of dat we verwijzen binnen onze applicatie naar 
technieken van anderen en slechts de resultaten gebruiken. Dan krijg je een soort ‘applicatie in een 
applicatie’ idee. We nemen de functie van een barcode scanner applicatie en zetten die in onze eigen 
applicatie.  
Dit blijkt te kunnen, op de website van Android waar een handleiding te vinden is voor het bouwen 
van je eerste eigen applicatie, staat een apart kopje voor ‘Getting a Result from an Activity’.12 Toch 
vinden wij het ingewikkeld voor de gebruiker wanneer hij naar een andere applicatie wordt gestuurd 
tijdens het gebruik van onze applicatie, en dus willen wij onze eigen barcode scanner bouwen voor 
onze uiteindelijke applicatie. Mogelijk houden wij het voor het prototype bij een barcode scanner van 
andere software ontwikkelaars, bijvoorbeeld open source applicaties.  

Ten slotte is het van belang dat we bekijken wat de sensoren in onze applicatie zijn. De definitie van 
een sensor luidt:  

“A sensor is a device, which responds to an input quantity by generating a functionally 
related output usually in the form of an electrical or optical signal.” 13 

Dus er is een input welke een waarde is, waar de gebruiker weinig aan heeft en deze wordt verwerkt 
tot output die voor de gebruiker te lezen is of bruikbaar is. Dit verwerkproces wordt gedaan door de 
sensor. In ons geval is dit de waarde van een barcode, die voor een gebruiker niet leesbaar is maar 
waar de applicatie veel informatie uit kan halen. De applicatie verwerkt dit barcodenummer tot 
allergenen- en productinformatie en geeft hier visuele output van. Deze visuele output bevat dus 
informatie waar de gebruiker wel iets aan heeft.  

Een andere sensor die in iedere smartphone zit en gebruikt wordt, is het touchscreen. Ook wij gaan 
gebruik maken de touchscreen sensor. Deze sensor zet aanrakingen met het scherm om tot visuele 
gebeurtenissen; een knop wordt ingedrukt, een veld wordt geselecteerd. Wij maken hier gebruik van 
door o.a. een menu te maken op touchscreen-niveau.  

HET MAKEN VAN EEN DATABASE 
Omdat informatieopslag op een applicatie veel informatie in kan nemen, is het handig om gebruik te 
maken van een externe database. Er wordt dan op een backend-server informatie opgevraagd door 
de applicatie en alleen die informatie wordt verstrekt. Men kan een statische of een dynamische 
database gebruiken. Een statische database is een complete database, die hoeft nooit vernieuwd te 
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worden. Een dynamische database verandert steeds van inhoud, en om de applicatie up-to-date te 
houden moet de applicatie vaak een dataverzoek sturen naar de server waarop de data staat. Ook de 
server moet bijgehouden worden. Het is handig om de server zo in te richten, dat hij zelf naar nieuwe 
informatie zoekt. 1214 Op deze manier kunnen wij onze database zo indelen dat deze bijvoorbeeld 
wordt gekoppeld aan databases van supermarkten en producenten. Wij kunnen dan informatie van 
hen gebruiken. Als de database van de supermarkten of producenten geüpdatet wordt, bijvoorbeeld 
als de receptuur van een product verandert, dan verandert dit automatisch ook in onze database. 

Een database kan op vele manieren gemaakt worden. Hiervoor kunnen we enkele programma’s 
gebruiken. Voor een database is het belangrijk dat hij up-to-date is, dat producten opgeslagen 
kunnen worden en dat producten gemakkelijk gevonden kunnen. Ook moeten producten weer 
verwijderd worden als ze niet meer in schappen voorkomen. Wat specifiek belangrijk is voor onze 
database is: 

§ Onze database moet een dynamische database zijn, hij moet dus steeds vernieuwd kunnen 
worden. 

§ De database moet veel kunnen opslaan. 
§ In de database moet elk product een ander(e) naam/nummer krijgen (zodat supermarkten 

en verwante producten niet door elkaar gehaald kunnen worden). 
§ De database moet onthouden dat ingrediënten meerdere namen kunnen hebben, en dus dat 

we alle namen moeten koppelen aan elkaar.  
§ De database moet verwante producten aan elkaar kunnen koppelen zodat ze ‘alternatieve 

mogelijkheden’ kan geven. 
§ De database moet ook ‘bevat sporen van’/ ‘is verwerkt in’ koppelen aan een product. 
§ De database moet streepjescodes koppelen aan nummers/producten. 
§ De database moet zichzelf vernieuwen en zo producten kunnen toevoegen en verwijderen. 

ALLERGIE 
5 tot 20% van de bevolking denkt last te hebben van een voedselallergie. Een deel zal hier ook 
daadwerkelijk last van hebben, maar andere mensen hebben voedselintolerantie. 15Ook heeft een 
deel aversie tegen een voedingsstof, dit is wanneer ze denken dat ze van een voedingsstof een reactie 
krijgen, maar hier blijkt bij tests niets uit te komen. 16Als een reactie op voedsel op een 
immunologisch mechanisme berust, dan is er sprake van een voedselallergie. Als het immunologisch 
mechanisme niet betrokken is, maar er treedt wel een vreemde reactie op, dan is dit intolerantie. 17 

Een allergische reactie op voeding kan zich op verschillende manieren uiten, sommige mensen 
krijgen huidklachten of uitslag, andere hebben problemen met hun spijsvertering of ademhaling en 
in het ergste geval kan men in een anafylactische shock raken en hieraan overlijden. 18 Reacties 
worden zichtbaar tussen 30 minuten tot 2 uur nadat het voedsel gegeten is. 

Allergieën komen vaker voor bij kinderen dan bij volwassenen, dit komt doordat de darmen en het 
afweersysteem nog niet genoeg zijn ontwikkeld. In veel gevallen raken de kinderen na verloop van 
tijd hun allergie kwijt. De meest voorkomende allergieën zijn19: 
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Voedingsmiddel Zuigelingen en jonge kinderen Volwassenen 
Melk 2,5 0,3 
Ei 1,3 0,2 
Pinda 0,8 0,6 
Noten 0,2 0,5 
Vis 0,1 0,4 
Schaaldieren 0,1 2,0 
Algemeen 6,3 2,7 
Tabel  2 Het p ercentage van personen die all ergisch zijn voor een soort ingrediënt  

Kruisreacties zijn allergische reacties op allergenen die soortgelijk zijn aan andere allergenen. Zo kan 
er al een allergische reactie optreden bij het eerste keer eten van een allergeen. 20 Ze hoeven niet 
verwant te zijn aan andere allergische reacties voor eten, iemand die hooikoorts heeft, heeft ook een 
grotere kans om allergisch te zijn voor andere voedingsmiddelen. Kruisreacties kunnen erg 
gevaarlijk zijn, omdat men nog niet weet wat hij/zij wel en niet kan eten. 

ETIKETTEN 
Producenten zijn niet verplicht om alle gebruikte ingrediënten neer te zetten op het etiket. 21  Wel 
zijn ze sinds 2005 verplicht om veertien allergenen stoffen (en verwante stoffen) op het etiket te 
zetten, namelijk22: 

Verplicht te melden allergenen 
Glutenbevattende granen (tarwe, rogge, gerst, haver, spelt en kamut) 
Schaaldieren (garnalen, kreeft, krab) 
Eieren  
Vis 
Pinda 
Soja 
Melk (inclusief lactose) 
Noten (amandelen, hazelnoten, walnoten, cashewnoten, pecannoten, paranoten, 
pistachenoten, macademianoten) 
Selderij  
Mosterd 
Sesamzaad 
Zwaveldioxide en sulfieten (E220 tot en met E227) 
Lupine 
Weekdieren (schelpen, slakken en inktvis) 
Tabel  3 De allergenen stoffen waarvan producenten verpl icht zijn om ze op het etiket te m elden 

Dat deze stoffen verplicht op het etiket moeten staan, heeft vooral te maken met de hevige 
allergische reacties die de stoffen kunnen geven. 23 Ze staan specifiek vermeld onder stoffen die 
allergenen kunnen zijn. Ook staat er vaak op etiketten: ‘Dit product kan sporen van noten bevatten’ of 
‘dit product is gemaakt in een fabriek waar ook melk wordt verwerkt’. 24 Het is niet verplicht om dit 
te melden, maar wel belangrijk om dit uit voorzorg te doen, zodat men voorbereid is op eventueel 
gevaar.  

Er zitten nog veel meer ingrediënten in voedsel waar mensen allergisch voor kunnen zijn, maar er 
zijn grote verschillen in uiting en heftigheid van een reactie op een van deze stoffen, en daarom 
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hoeven deze stoffen niet verplicht op het etiket te staan. Ook staan er additieven op het etiket.  
Additieven zijn stoffen die worden toegevoegd, zoals kleurstoffen en converseermiddelen. Meestal 
zijn dit ingrediënten met een E -nummer25. Ze kunnen de E-nummers echter ook onder hun echte 
naam vermelden, dus als er geen E-nummer op staat, betekent het niet dat die er niet inzitten. 26 

Een voorbeeld etiket is te vinden als bijlage. 

OMGANG MET ALLERGIEËN 
De meeste mensen zijn zich het er niet van bewust, maar het hebben van een allergie kan van grote 
invloed zijn op iemands leven.  

Het continu opletten bij het eten, de noodzaak van het lezen van etiketten, het laten staan van 
‘twijfelachtig’ voedsel, maar ook het besef dat anderen wel kunnen eten wat de patiënt moet laten staan, 
worden als belastend ervaren.27 

Iemand met een allergie kan niet alles eten wat hij wil en simpel bij een restaurant of bij iemand eten 
is er niet bij. De persoon kan het gevoel krijgen iemand tot last te zijn, als er gevraagd moet worden 
wat er precies in het eten zit. Voor de omgeving van iemand met een allergie kan het erg vervelend 
zijn. Ze weten niet wat ze wel of niet kunnen koken en zijn bang dat er iets mis gaat. 

Omdat producenten nog steeds niet verplicht zijn alle ingrediënten op het etiket te zetten, kunnen 
mensen nog steeds last krijgen van een allergische reactie. Wel is er sinds 2005 al een enorme 
vooruitgang geboekt om de veertien allergene stoffen verplicht op de etiketten te zetten. 
Ondertussen zijn er ook supermarkten die gericht zijn op allergieën, waar op etiketten precies staat 
welke ingrediënten erin zitten en die veel ‘allergeen-vrije’ producten aanbieden. De ‘normale’ 
supermarkten geven ook steeds beter de allergeen vrije producten aan en welke allergenen er wel 
inzitten. Iemand met een allergie kan ondertussen dus al eenvoudiger boodschappen doen, maar er 
blijft altijd een risico aanwezig. 

1.4 Enquête resultaten 
Om de wensen van de potentiële gebruikers nog wat beter te kunnen analyseren, hebben we een 
enquête opgezet. Deze enquête was in het bijzonder gericht op het gebruik van de applicatie en de 
voorkeuren van de mogelijke gebruikers. 

Allereerst vroegen wij ons af of de applicatie wel nuttig zal zijn. Wij hebben ons idee van de applicatie 
uitgelegd en vervolgens gevraagd of mensen van plan waren om onze applicatie te gaan gebruiken. 
Ongeveer de helft van de ondervraagden gaf aan dat ze niet van plan waren de applicatie voor 
zichzelf of anderen te gaan gebruiken, omdat ze geen problemen hadden met het doen van 
boodschappen. We hebben dan ook besloten dat we deze ondervraagden voor de rest van ons 
onderzoek uit zullen sluiten, want het is logisch dat de applicatie voor deze ondervraagden geen nut 
zou hebben.  

Vervolgens hebben we aan de overige onderzoekspersonen gevraagd of ze onverwacht wel eens last 
hadden van een allergische reactie. Er bleek dat de mensen toch méér dan eens per jaar een 
allergische reactie kregen. In ongeveer de helft van de gevallen kregen ze een reactie van een 
maaltijd die ze zelf bereid hadden. Ook kregen ze in meer dan de helft van de gevallen toch een 
reactie, ook als ze het etiket hadden gelezen. Uit de enquête bleek verder dat etiketten wel gelezen 
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worden, maar dat men het wel als hinderlijk ervaart. Ondanks dat, moeten ze etiketten blijven lezen 
omdat ze anders nog meer allergische reacties krijgen.  

Vervolgens hebben we in onze enquête de gebruikersvoorkeuren behandeld. Hierin zijn we ingegaan 
op enkele punten waarvan wij ons afvroegen wat het handigst zou zijn voor onze applicatie. Ten 
eerste vroegen we ons of ze het belangrijk vonden of de applicatie niet alleen informatie zou bevatten 
over het assortiment van hun favoriete supermarkt, maar ook van andere supermarkten. De 
meerderheid vindt dit erg belangrijk. Daarnaast willen ze graag een zo compleet mogelijk 
assortiment op de applicatie kunnen vinden. Verder is men zonder uitzondering positief over het 
aanbieden van alternatieve producten in de applicatie.  

Daarnaast zou driekwart van de ondervraagden zelf informatie over een product willen achterlaten, 
zodat wij het als feedback kunnen gebruiken. Ook blijkt dat ⅓e	van de personen de applicatie wil 
gaan gebruiken met profielen voor meerdere personen, daarnaast wil ⅔e	van	de	potentiële	
gebruikers informatie uit de applicatie delen via mail, Facebook of Whatsapp. Een klein deel van de 
ondervraagden zou daarbovenop nog informatie willen over voedingswaarden in een product. Één 
van de ondervraagden veronderstelt, dat het handig zou zijn als er een terugkoppeling naar de 
supermarkten mogelijk is, zodat zij hun assortiment op dieetwensen aan kunnen passen. Dit lijkt ons 
ook een belangrijke toevoeging aan onze applicatie. 

Ten slotte hebben wij in onze enquête gevraagd naar het gebruik van een smartphone in combinatie 
met privacy. 20% van de ondervraagden heeft aangegeven, dat zij niet over een smartphone met 
internet bezitten. Voor hen zou het handig zijn om de applicatie ook offline te kunnen gebruiken. Een 
van onze ondervraagden geeft aan dat hij alleen een tablet heeft, en het voor hem handig zou zijn als 
de applicatie ook op tablets kan werken. Dit zou voor ons ook een toevoeging zijn, omdat we op deze 
manier een breder publiek hebben en dit sluit aan op onze point of interest.  

Verder geven de ondervraagden aan dat reclame voor een applicatie meestal niet leidt tot het 
downloaden van een applicatie, maar dat dit eerder via een aanbeveling van familie en vrienden gaat. 
70% van de ondervraagden vinden het storend dat er reclame in de applicatie voor zou komen, maar 
nog geen 50% zou willen betalen voor een applicatie zonder reclame. 

De ondervraagden vinden het daarnaast belangrijk dat hun privacy gewaarborgd blijft. Ze vinden het 
belangrijker dat de productkeuzes die ze maken privé blijven, dan dat de allergieën die ze hebben 
privé blijven.  

Uit onze enquête kunnen we dus enkele conclusies trekken. Ten eerste willen mensen met allergieën 
de applicatie graag gaan gebruiken omdat ze geen etiketten meer hoeven te lezen en allergische 
reacties willen voorkomen. Daarnaast zou het handig zijn dat de applicatie zowel online als offline te 
gebruiken is en dat onze applicatie het gehele assortiment van alle supermarkten bevat.  

Het aanbieden van alternatieve producten zal ook positief worden ontvangen in de applicatie. Verder 
zal er op de applicatie een mogelijkheid moeten zijn om meerdere profielen toe te kunnen voegen en 
informatie te delen. Om het ook voor de supermarkten aantrekkelijk te maken zouden we beter 
reclame kunnen maken dan dat we informatie van klanten uitwisselen, maar aan de andere kant 
kunnen supermarkten hun assortiment wel beter op dieeteisen aanpassen. 
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1.5 Samenvattende context 
Het systeem moet de eisen van de gebruiker (de allergieën of ongewenste ingrediënten) kunnen 
verwerken in een database die gelinkt is met de productendatabase die uitsluitend producten uit 
Nederlandse supermarkten bevat. De applicatie moet ook te gebruiken zijn voor bijvoorbeeld 
mensen die een dieet volgen of religieuze groepen die een bepaald product niet mogen eten. 
Hiernaast moet er ook een optie zijn voor gebruikersprofielen in de applicatie zodat de gebruiker 
meerdere combinaties aan kan maken. Dit is handig wanneer een gebruiker rekening moet houden 
met andere mensen, zoals een vrijwilliger in de zorg, die boodschappen doet voor iemand die dit zelf 
niet kan.  

Het systeem moet de producten in de database kunnen vinden door middel van het gebruik van een  
barcodescanner. De barcode is gelinkt aan een product in een grote externe database, die via een 
server online te bereiken is door de applicatie. Ook zal er een offline optie zijn voor gebruikers die 
geen mobiel internet hebben. Wanneer de barcode gescand is, zal er gecheckt worden of er 
ingrediënten in het product zitten waarvoor de gebruiker allergisch is. Als dat zo is wordt er een 
waarschuwing gegeven. Ook zullen er alternatieve producten voorgesteld worden waar dat 
ingrediënt niet in zit. 
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2 EISEN INFORMATIESYSTEEM 
In dit hoofdstuk zullen we eisen stellen waar de applicatie aan moet voldoen om het doel van mensen 
met een allergie helpen tijdens het doen van boodschappen te bereiken. Ook zullen we kijken hoe de 
gebruiker omgaat met de applicatie en op welke manier de applicatie gebruikt kan worden. 

2.1 Functionele eisen 
 De gebruiker moet via de camera-invoer van een mobiel apparaat de barcodes van producten in een 
supermarkt kunnen scannen. De applicatie zal via een online productendatabase controleren of er 
allergenen in het product zitten. Deze allergenen worden dan vergeleken met de allergieën die de 
gebruiker heeft ingevuld in zijn gebruikersprofiel. 

De gebruiker kan ook een kopie van de database naar de lokale opslag van het mobiele apparaat 
downloaden. Op deze manier is het ook mogelijk de applicatie te gebruiken wanneer er geen 
internetverbinding is, bijvoorbeeld tijdens het doen van boodschappen zonder mobiel internet. Deze 
download wordt van tevoren gedaan en moet door de gebruiker geïnitieerd worden. Zoals bij het 
literatuuronderzoek al wordt aangegeven kost dit dan wel extra geheugen op het mobiele apparaat. 

Dit gebruikersprofiel moet de allergieën van de gebruiker bewaren. Vervolgens moeten deze 
allergieën herkend worden bij het vergelijken van ingrediënten. Dit kan het best gedaan worden door 
de gebruiker uit een lijst met allergieën te laten kiezen zodat er geen miscommunicatie komt door 
spelfouten of hoofdlettergevoeligheid. Aangezien deze lijst met allergieën erg lang kan worden, is het 
belangrijk om de allergieën op te delen in subgroepen. Hierdoor kan de gebruiker zijn allergie 
gemakkelijker vinden en toevoegen aan de lijst met allergieën waar hij last van heeft. Een zoekfunctie 
maakt het toevoegen van allergieën aan de lijst nog gemakkelijker. 

Per product moet er ook een lijst met alternatieve producten beschikbaar zijn. Dit moet in de 
database gemaakt worden en deze producten zullen waarschijnlijk handmatig gekoppeld moeten 
worden, omdat deze koppelingen niet in de databases van de supermarkten staan. 

Om de lijst van producten zo correct mogelijk te houden zal er ook een feedbackfunctie zijn. Dit zal 
zich uiten in verschillende kleine functies. Met de hulp van de gebruikers zorgen wij er voor dat we 
de database zo correct en volledig mogelijk houden.  
Ten eerste kunnen mensen de producten openbaar ‘flaggen’. Dit houdt in dat mensen het product als 
positief of als negatief kunnen aangeven. Het totale aantal van de positieve en de negatieve flags is 
dan zichtbaar voor iedereen. Het doel hiervan is niet om het een negatieve flag te geven wanneer je 
een product niet smakelijk vindt, maar om een product een negatieve flag te geven wanneer onze 
applicatie vertelt dat er geen ingrediënten in het product zitten waar je allergisch op bent, terwijl die 
er wel in zitten.  

Ten tweede kan de gebruiker commentaar toevoegen bij het product, echter dit commentaar zal 
slechts terecht komen bij de ontwikkelaars. Ook hiermee wordt promoten tegen gegaan. 

Tot slot zal er ook een share-functie komen. Met deze functie kunnen de gebruikers de gegevens van 
het product delen via andere applicaties, zoals Whatsapp, Facebook en e-mail. Zo zullen de gegevens 
van de applicatie ook buitenstaanders bereiken. 
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2.2 Niet-functionele eisen 
De accuraatheid van de database is een cruciaal punt in de werking van onze applicatie. Om deze 
reden willen wij de koppeling van de databases tussen de supermarkten en onze applicatie 
automatiseren. Op deze manier zal de lijst met producten altijd up-to-date zijn. 

Niet alleen de database moet up-to-date blijven maar ook de lijst van allergieën moet regelmatig 
aangevuld worden om ook de meest recent ontdekte allergieën te ondersteunen in de applicatie. 

Als er een update in een van de twee databases is doorgevoerd en de gebruiker heeft een 
gedownloade database op zijn apparaat, dan moet de gebruiker ervan op de hoogte gebracht worden 
dat hij zijn databases moet updaten. 

Om mogelijke conflicten op te lossen geven wij systeembeheerders ook toegang tot onze database. 
Deze systeembeheerders kunnen mogelijke conflicten oplossen om een soepel werkende database te 
garanderen. 

Tot slot moet de applicatie snel en gemakkelijk te gebruiken zijn tijdens het boodschappen doen. De 
snelheid van het ophalen van de gegevens is daarom van belang. 

2.3 Interactie met het systeem 
Als de applicatie voor het eerst gebruikt wordt, moet deze gebruiksklaar gemaakt worden. Dit houdt 
in dat bij het openen van de applicatie, de gebruiker zijn gebruikersprofiel kan maken en hierin 
aangeeft van welke allergieën hij last heeft. Als er al een gebruikersprofiel bestaat is de applicatie al 
gebruiksklaar en hoeft dit niet weergeven te worden.  

Indien dit laatste het geval is, zal de gebruiker de applicatie gebruiken om een product te scannen op 
allergenen. Het scanscherm is dan ook het startscherm. Als de gebruiker de streepjescode scant, 
wordt er een pagina weergegeven met de informatie over of er een kans is op een allergische reactie. 
Ook zullen de overige allergenen weergegeven worden. Tot slot zal er ook wat basisinformatie over 
het product weergegeven worden en een link naar de alternatieve producten. 

Verder zal via de menuknop op het apparaat (voor de Android toestellen zonder menuknop zal deze 
knop aangemaakt worden in het scherm) een link naar de disclaimer, een link naar het aanpassen 
van het gebruikersprofiel en een link naar de handleiding van de applicatie te vinden zijn. 

2.4 Wijze van gebruik 
De applicatie helpt de gebruiker bij het kopen van boodschappen, omdat het meteen kan aantonen of 
een product een allergische reactie kan veroorzaken. De applicatie zal voornamelijk dienen voor het 
geven van adviezen: het is een hulpmiddel om de consument een beslissing te laten maken en zal 
geen vrijheden inperken door verboden op te leggen. 

Om de applicatie bij het boodschappen doen snel en eenvoudig te gebruiken moet zijn, zal de het 
scannen van producten gemakkelijk en snel bereikbaar moeten zijn vanuit de hele applicatie. Opties 
als het aanpassen en het toevoegen van een gebruikersprofiel is minder belangrijk en hoeven minder 
snel bereikbaar te zijn.  
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3 FUNCTIONEEL MODEL 
Bij het maken van een applicatie kijken we hoe de applicatie moet gaan functioneren. Dit kunnen we 
doen door te beschrijven wat de processen zijn die de applicatie moet verwerken: dit wordt ook wel 
een procesmodel genoemd. Het is ook nodig om eventuele samenwerking tussen systemen te 
beschrijven en de interactie met de gebruiker. In dit hoofdstuk wordt het proces model, de 
samenwerking tussen de systemen en de interactie met de gebruiker behandeld en uitgewerkt. 

3.1 Proces model 
Het procesmodel helpt je met het begrijpen van het systeem. Er is empirisch bewijs28 geleverd dat bij 
het maken van een precies model voor een complex systeem allerlei kleine zaken over het hoofd 
gezien worden voordat het model gemaakt is. Procesmodellen bestaan bijvoorbeeld om het proces te 
begrijpen, om het proces te analyseren of om een proces te verbeteren en te optimaliseren.  

Tijdens het maken van een procesmodel moet je er rekening mee houden dat het procesmodel 
gezond blijft, de applicatie moet zonder fouten lopen. Als een procesmodel gezond is, heeft het proces 
een duidelijk begin- en eindpunt.  

Ons systeem wordt onderverdeeld in het invoerstadium en het centrale stadium om het makkelijker 
in beeld te krijgen. Hierna maken we er een Petrinet van voor de visuele weergave. Het invoer 
stadium betreft voornamelijk het aanmaken van een gebruikersprofiel en het invoeren van de 
allergenen in het gebruikersprofiel. Het centrale stadium is hoe de applicatie zal werken, het centrale 
punt van de processen. Hier kan worden gekozen worden uit onder andere scannen, zoeken, 
instellingen wijzigen.  

INVOER STADIUM 
De eerste stap is het aanmaken van een profiel. Dat wil zeggen dat er de naam, woonplaats, leeftijd en 
geslacht ingevoerd moet worden. Daarna wordt gevraagd naar de supermarktvoorkeur van de 
gebruiker. Dit wordt gedaan zodat alternatieve producten kunnen worden aangegeven aan de hand  
van de supermarktvoorkeur. Deze gegevens worden verwerkt en alle gegevens behalve de naam 
worden opgeslagen in de gegevensdatabase onder een uniek identificatienummer.  

De volgende stap is het aangeven van de ‘melding’-ingrediënten. De gebruikers kunnen kiezen uit een 
lijst met categorieën, per soort ingedeeld, zodat de ingrediënten eenvoudig te vinden zijn. De 
gebruiker kan in een keer een hele lijst van ingrediënten aanvinken. Ook kan men slechts één 
ingrediënt binnen een subcategorie aanvinken. Daarnaast kan de gebruiker met behulp van de 
zoekfunctie ook ingrediënten aanvinken. 

De lijst met ‘melding’-ingrediënten wordt verwerkt en ingevoerd bij de andere gegevens van de 
gebruiker in de gegevensdatabase. Als er nog onduidelijkheden zijn, wordt hier bij de output nog 
naar gevraagd en kunnen er nog dingen worden aangepast. 
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Figuur 1Petrinet van het p roces Applicatie gebruiksklaar maken 
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Als laatste stap moeten de voorwaarden van het gebruik gelezen en ondertekend worden. Hier moet 
o.a. in staan dat de applicatie niet verantwoordelijk is voor eventuele allergische reacties en dat de 
gegevens die de gebruiker invult, gebruikt mogen worden. Bij de verwerking worden alle gegevens 
opgeslagen in de applicatie en een deel van de gegevens ook op de database. De output is dat de 
gebruiker met de applicatie aan de slag kan. Een visuele weergave van dit proces is te zien in figuur 1 
op de pagina hiervoor.  

CENTRAAL STADIUM 
De gebruiker komt op een beginscherm en wordt in de applicatie verwelkomd. In het beginscherm 
kunnen meerdere acties ondernomen worden. Er kunnen nieuwe producten gescand worden, 
instellingen aangepast worden, recente scans opgevraagd worden en producten en allergenen 
gezocht worden. Op de volgende pagina staat het proces in een Petrinet uitgewerkt (figuur 2), deze is 
ook te vinden als bijlage. 

Scan optie 

Bij het scannen van een barcode is de input gelijk aan de foto van de barcode of een ingevoerde 
barcode. Bij de verwerking wordt uit de foto de barcode ontcijferd en bij de barcode wordt 
vervolgens het juiste product gezocht. Een extra optie die geïmplementeerd wordt, is het zoeken naar 
een product met alleen de barcode, dus zonder een foto van de barcode te maken. Ook controleert de 
applicatie of een van de ingrediënten door de gebruiker als allergeen is opgegeven. Als output wordt 
hier een melding van gegeven. Daarnaast krijgt de gebruiker de informatie van dat product als 
output. Hij krijgt informatie over de ingrediënten en de allergenen. Ook worden er alternatieve 
producten aangeboden. Verder kan een product worden gedeeld zodat de informatie wordt 
doorgeven (aan een groep/ aan een persoon). De gebruiker kan ook feedback geven op het 
ingrediënt als er toch een reactie optreedt.  

Zoek optie  

De gebruiker geeft aan dat deze een zoekopdracht wilt uitvoeren. Hierbij worden recente scans van 
te voren aangegeven onder de zoekopdracht. De klant voert het product in de zoekmachine in en de 
applicatie geeft als output een complete lijst met de betreffende producten. Alle mogelijke producten 
worden dus genoemd in de zoekopdracht. Dit betekent dat de klant uit verschillende huismerken van 
de supermarkten kan kiezen. Een product-vergelijkoptie is hier als volgt te implementeren. De klant 
wordt uiteindelijk naar de productpagina gestuurd waar deze de ingrediënten en de verschillen 
tussen de merken kan bekijken. 

Instellingen optie 
De gebruiker kan hier de eerder ingevulde gegevens veranderen. Ook kan de gebruiker hier 
meerdere profielen aanmaken. De input zijn nieuwe gegevens die de database moet verwerken en 
opslaan. De database heeft als output de veranderde gegevens. 

Recente scan optie 

 De gebruiker kan hier de recente scanopdrachten opnieuw bekijken, deze optie is er zodat de 
gebruiker niet hetzelfde product nog een keer moet scannen mocht hij de productpagina 
wegdrukken. Er kunnen 10 recente scanacties opgeslagen worden in het geheugen.  
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Figuur 2 Petrinet van h et proces van de loop van d e applicatie 
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3.2 Samenwerking met andere systemen 
Onze applicatie moet met meerdere systemen gaan samenwerken om goed te kunnen werken. Ten 
eerste moet de applicatie een verbinding hebben met de externe databases. Daarnaast moet de 
applicatie gekoppeld zijn aan een barcodescanner.  

De databases staan online en om deze te kunnen gebruiken heeft de gebruiker dus internet op zijn 
smartphone nodig. Als een gebruiker zichzelf of een ingrediënt wil toevoegen aan zijn profiel of als er 
barcodes gescand worden, dan is er een internetverbinding nodig. De applicatie is niet direct 
verbonden met het internet, er zit een webservice tussen die de verbinding is tussen de applicatie en 
de database. De applicatie heeft iets nodig en vraagt dit aan de webservice. Deze vraagt een dienst 
aan de server, de server doet de dienst en geeft de informatie via de webservice terug aan de 
applicatie. De webservice doet dit automatisch.  

De barcodescanner gebruiken we in de applicatie zelf, maar hier hebben we  andere applicaties voor 
nodig. Om de barcode te kunnen scannen, moeten we gebruik maken van de camera-applicatie die op 
de smartphones aanwezig is. Het is de bedoeling dat de gebruiker niet zichtbaar naar een andere 
applicatie wordt gestuurd, maar dat alles op onze applicatie gedaan kan worden. Hiervoor moeten 
we de codering gebruiken die ook voor een normale camera-applicatie gebruikt wordt. Zo kan de 
camera binnen onze applicatie opgeroepen worden. Ook zal de applicatie de foto’s van de barcodes 
op slaan, maar wel in een map binnen de applicatie zodat de foto’s teruggevonden en gebruikt 
kunnen worden.  

Zoals al eerder beschreven kan de barcode-scanfunctie ook offline gebruikt worden. Dit kan alleen 
als (een deel van) de productendatabase gedownload is, zodat alle informatie al offline beschikbaar 
is. Op deze manier staat de informatie al op de smartphone zelf, en hoeft er geen verbinding meer 
met de database gemaakt te worden. 

3.3 Interactie met de gebruiker 
In deze paragraaf bespreken we hoe het systeem de mogelijke behoeften van de gebruiker in de hand 
werkt. Namelijk, de manier waarop de gebruiker omgaat met het systeem en de manier waarop het 
systeem is ontworpen voor de gebruiker lopen parallel. 
 Gebruikersinterface maakt een heel belangrijk deel uit van de interactie met de gebruiker, maar is 
iets wat je als gebruiker pas door hebt als het ergens niet goed aanwezig is. Als een proces vloeiend 
loopt en natuurlijk aanvoelt voor de gebruiker, is de user interface geslaagd. Hiervoor moeten de 
ontwerpers van de user interface vooraf wel verwachtingen bedenken van mogelijke manieren 
waarop de gebruiker gebruik wil maken van dit systeem. Op deze manier spelen ze in op de 
behoeften van de gebruikers en creëren ze bepaalde flows en overgangen van schermen binnen het 
systeem die voor de gebruiker natuurlijk aanvoelen.  

Het is voor de gebruiker heel belangrijk dat de navigatie tussen belangrijke functionaliteiten goed 
verloopt. De beweging van het proces wat de gebruiker wil doorlopen, moet goed samenlopen met de 
manier waarop tussen schermen bewogen kan worden. Er moet dus op gelet worden dat als 
gebruikers op een verschillende manier met een applicatie omgaan, het systeem hier flexibel genoeg 
voor is. Sommige functionaliteiten moeten dus misschien op meerdere plekken aanroepbaar zijn.  
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VOORBEELD VAN GEBRUIK 
Als we dit toepassen op de gebruikers van ons systeem, kijken we eerst naar de manieren waarop de 
applicatie mogelijk wordt gebruikt. Hiervoor bespreken we een aantal use cases. Dit zijn bepalingen 
van de requirements van het gedrag van het systeem.29 We bespreken de volgende usecases: product 
scannen, gebruikersprofiel toevoegen, producten bekijken, allergieën en ingrediënten bekijken en 
flaggen. Uiteraard zijn er meer usecases mogelijk maar wij hebben gekozen om een representatief 
aantal aan usecases te tonen. Hieruit kunnen wij genoeg informatie halen om later de volgorde van 
de pagina’s te bepalen en welke functionaliteiten flexibel in de applicatie te vinden moeten zijn.  

Use Case 1: Gebruikersprofiel toevoegen 
Bereik  Informatiesysteem 
Primaire actor Gebruiker 
Preconditie De applicatie is gedownload op de smartphone van de gebruiker. 
Succescondities  Gebruiker voegt een gebruikersprofiel toe 
Basic Flow: 
1. Gebruiker opent applicatie.  
2. Gebruiker ziet een scherm waarin hij de volgende gegevens moet invullen: naam, leeftijd, 
woonplaats, geslacht, allergieën/ ingrediënten die hij niet eet.  
3. Gebruiker vult alle velden in.  
4. Gebruiker drukt op de knop ‘toevoegen’.  
5. De applicatie slaat gegevens lokaal op. 
6. De applicatie stuurt enkele gegevens naar de gebruikersinformatiedatabase. 
7. De applicatie geeft melding dat het toevoegen gelukt is.   
Alternative Flow:  
2. Gebruiker ziet een scherm waarin hij barcodes kan scannen.  
3. Gebruiker drukt op de menuknop. 
4. Gebruiker selecteert ‘profiel toevoegen’.  
5. Gebruiker ziet een scherm waarin hij de volgende gegevens moet invullen: naam, leeftijd, 
woonplaats, geslacht, allergieën/ ingrediënten die hij niet eet.   
6. Gebruiker vult alle velden in. 
7. Gebruiker drukt op de knop ‘toevoegen’. 
8. De applicatie slaat gegevens lokaal op. 
9. De applicatie stuurt enkele gegevens naar de gebruikersinformatiedatabase.  
10. De applicatie geeft melding dat het toevoegen gelukt is.  

 Use Case 2: Product scannen   
Bereik Informatiesysteem 
Primaire actor Gebruiker 
Preconditie Gebruiker heeft een gebruikersprofiel 
Succescondities Gebruiker krijgt informatie over of hij het product mag eten of niet 
Basic Flow: 
1. Gebruiker opent applicatie.  
2. Gebruiker scant de barcode van het product.  
3. De applicatie laat de volgende informatie zien: naam product, ingrediënten, positief antwoord (het 
product bevat niet de ingrediënten waar de gebruiker allergisch op is), alternatieve producten, 
voedingswaarden.  
4. Gebruiker besluit na het zien van deze informatie om het product te kopen  
Alternative Flow:  
3. De applicatie laat de volgende informatie zien: naam product, ingrediënten, negatief antwoord ( 
het product bevat wel ingrediënten waar de gebruiker allergisch op is), alternatieve producten, 
voedingswaarden. 
4. Gebruiker besluit om het product niet te kopen. 
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 Use Case 3: Producten bekijken   
Bereik Informatiesysteem 
Primaire actor Gebruiker 
Preconditie Gebruiker heeft een gebruikersprofiel 
Succesconditie Gebruiker heeft toegang tot een product in de productenlijst 
Basic Flow: 
1. Gebruiker opent applicatie.  
2. Gebruiker drukt op de menuknop 
3. Gebruiker selecteert ‘productenlijst ‘.  
4. Gebruiker selecteert een (sub)categorie van producten. 
5. Gebruiker kiest een product waar hij informatie van wil zien. 
6. Applicatie laat gekozen product zien. 
Alternative Flow:  
2. Gebruiker scant product in supermarkt.  
3. Gebruiker selecteert een van de alternatieve producten.  
4. Applicatie laat alternatieve product zien. 
 

 Use Case 4: Allergieën- of ingrediëntenlijst bekijken 
Bereik Informatiesysteem 
Primaire actor Gebruiker 
Preconditie Gebruiker heeft een gebruikersprofiel 
Succesconditie Gebruiker krijgt informatie over of de allergieën en ingrediënten 

die in de database staan. 
Basic Flow: 
1. Gebruiker opent applicatie.  
2. Gebruiker drukt op de menuknop. 
3. Gebruiker selecteert: ‘Allergieën en ingrediënten bekijken’.  
4. Gebruiker selecteert een (sub)categorie van de allergieën of ingrediënten.  
5. Applicatie laat alle beschikbare allergieën en ingrediënten zien.  
Alternative Flow:  
2. Gebruiker selecteert: ‘Gebruikersprofiel toevoegen’.  
3. Gebruiker moet de volgende velden invullen: naam, leeftijd, woonplaats, geslacht, allergieën/ 
ingrediënten die hij niet eet.  
4. Voor allergieën en ingrediënten die hij niet eet, zoekt hij in de allergieën- en ingrediëntenlijst.  
5. Gebruiker zoekt met de zoekmachine naar zijn allergie.  
6. Gebruiker selecteert deze allergie.  
 

 Use Case 5: Flaggen   
Bereik Informatiesysteem 
Primaire actor Gebruiker 
Preconditie Gebruiker heeft een product gescand 
Succesconditie Gebruiker heeft dit product geflagd 
Basic Flow: 
1. Gebruiker ziet het scherm van een gescand product voor zich waar een positieve reactie op staat.  
2. Gebruiker koopt het product.  
3. Gebruiker krijgt een allergische reactie of komt er achter dat het ingrediënt toch in dit product zit. 

Alternative Flow 2:  
2. Gebruiker scant de barcode van een onbekend product (non-food of een product wat niet in onze 
database voorkomt). 
3. De applicatie geeft de volgende foutmelding: “Product kan niet gevonden worden.” 
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4. Gebruiker gaat terug naar de pagina van dit product in de applicatie.  
5. Gebruiker drukt op de knop flag.  
6. Applicatie verwerkt de flag.  
7. Applicatie geeft als output een geüpdate flag-waarde bij het product. 
8. Systeembeheerders merken bij een hoge hoeveelheid flags dit product op. 
9. Systeembeheerders passen database aan. 
Alternative Flow:  
1. Gebruiker ziet het scherm van een gescand product voor zich waar een positieve reactie opstaat 
maar negatieve flags.  
2. Gebruiker neemt het zekere voor het onzekere en koopt het product niet.  
 
Wanneer de gebruiker in de supermarkt staat, willen we dat de scanpagina als eerste in beeld komt 
(als de applicatie al gebruiksklaar is). Dat zorgt ervoor dat de gebruiker zo snel mogelijk bij het 
hoofddoel uitkomt op momenten waarbij hij het snel wil hebben. Vanuit deze pagina kunnen we via 
het menu naar alle andere pagina’s.  
We zien dat het efficiënt is, als de gebruiker de lijst met producten ook kan benaderen zonder te 
hoeven scannen, en als de gebruiker de lijst met allergieën ook kan benaderen zonder zijn 
gebruikersprofiel direct aan te hoeven passen. Wanneer we de functionaliteiten op papier zetten 
krijgen we al een redelijk goede indruk van hoe onze applicatie er uit komt te zien, en welke 
functionaliteit en informatie op welke pagina komt.  

Concluderend, moet er een menu zijn waarin minstens de opties ‘scannen’, ‘zoeken product’, ‘zoeken 
allergie’ te vinden zijn. Deze laatste twee opties moeten ook via andere schermen te bereiken zijn, 
zoals bij het instellen van het gebruikersprofiel en bij het scannen van producten in de supermarkt. 
Dit is belangrijk omdat een applicatie flexibel genoeg moet zijn om met de verschillende 
gebruiksdoelen van de gebruiker om te kunnen gaan. Van te voren worden deze doelen van de 
gebruiker verwerkt in de user interface. Met deze interfaces kan het ontwikkelteam aan de slag.  

De essentiële user interface bevat nog geen grafische weergaven van de gebruikersinterface. Dit 
maakt namelijk deel uit van de Graphical User Interface (GUI), hoofdstuk 5. Hieronder zie je de user 
interface die met behulp van de use cases tot stand is gekomen. Deze schema’s zijn ook als bijlage te 
vinden. 
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Figuur 3 Essentiële user interface p er pagina. De verschillende fu nctionaliteiten zijn  
bereikbaar via verschill ende pagina's. 
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4 TECHNISCH MODEL 
Bij het maken van een nieuwe applicatie is het van belang om een technisch model te maken. Doen 
we dit niet, dan gaat elke ontwikkelaar van elk los onderdeel zijn eigen weg en zal de applicatie niet 
één geheel worden. Het technische model zal ervoor zorgen dat het duidelijk is hoe het systeem er uit 
komt te zien vanuit het technische aspect, maar ook hoe elk onderdeel los in de applicatie wordt 
gebruikt. 

4.1 Systeemarchitectuur 
De architectuur van het systeem is een belangrijk onderdeel voor de werking ervan. Hierin wordt 
besproken welke keuzes er gemaakt zijn voor de verschillende functies om het systeem soepel en 
goed te laten werken. 

GEHEUGEN 
Bij het gebruik van dit systeem worden er verschillende gegevens gebruikt en deze moeten allemaal 
ergens opgeslagen worden. Veel van deze gegevens zijn op meerdere locaties nodig en moeten 
vrijwel altijd toegankelijk zijn. De gegevens van de artikelen, met de bijbehorende ingrediënten en 
barcodes, is daar een voorbeeld van. Deze gegevens zullen opgeslagen worden in een online 
database. Aangezien er gebruikers zijn die niet altijd bij de online database kunnen, kan de database 
ook plaatselijk opgeslagen worden op het mobiele apparaat. Dit kost dan wel extra geheugen op het 
apparaat, zoals eerder beschreven in het literatuuronderzoek. 

De gebruikersgegevens zijn persoonlijk en hoeven niet voor iedereen beschikbaar te zijn. Er zijn 
echter ook algemene gegevens, zoals de supermarktvoorkeur, die van belang kunnen zijn voor de 
supermarkten. Deze algemene gegevens zullen dan opgeslagen worden in de database met een apart 
ID-nummer. Dit nummer is alleen nodig als de gebruiker zijn gegevens aan past. Ook beschermt dit 
nummer de privacy van de gebruiker, omdat zijn naam dan niet opgeslagen hoeft te worden. Deze 
privacygevoelige gegevens zullen dan ook alleen op het apparaat opgeslagen worden.  

DISTRIBUTIE 
De online database moet vanaf verschillende punten bereikbaar zijn. Soms moet de gebruiker van de 
applicatie de gegevens uit de database kunnen opvragen, dan krijgt de gebruiker zogenoemde 
retrieve-rechten. Soms moeten er artikelen aan de database toegevoegd worden en zullen er 
artikelen bijgewerkt worden met de meest recente ingrediënten. Dit zijn create- en update-rechten, 
en deze zullen beschikbaar zijn voor de supermarkten. Tot slot moet de hele database beheerd 
worden door (een van) de ontwikkelaars. Hij zal alle rechten krijgen in de database. Dit houdt in dat 
er create-, retrieve-, update- en delete-rechten toegewezen worden. 

Met deze verdeling van de rechten zal de database up-to-date blijven en zullen er geen ongewenste 
acties uitgevoerd kunnen worden. 

Tabel  4 Schematische weerga ve van de actoren en hun rechten met betrekking tot d e database. 

 

 

 Create Update Retrieve Delete 
Gebruiker   ü   
Supermarkt ü  ü   ü  
Ontwikkelaar ü  ü  ü  ü  
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NETWERK 
Bij het systeem speelt het internet een belangrijke rol. De gebruiker zal ten eerste de applicatie via 
internet verkrijgen. Ook zal er online een up-to-date database staan die de gebruiker nodig heeft om 
de applicatie te gebruiken. Mocht de gebruiker geen internet hebben en de applicatie toch willen 
gebruiken dan kan deze ervoor kiezen om de database vóór dat hij naar de supermarkt gaat te 
downloaden, wanneer hij bijvoorbeeld wel internetverbinding heeft thuis. Toch zal de gebruiker dan 
wel regelmatig verbinding moeten maken met het internet om zijn database ook up-to-date te 
houden. 

OPERATING SYSTEM – ANDROID 
Het systeem dat ontwikkeld wordt, wordt in eerste instantie ontwikkeld voor Android-apparaten. 
Android is een open-sourcesysteem. Dat houdt in dat de ontwikkelaars van deze code ons toegang 
geven tot de code en dat wij deze code mogen manipuleren zonder dat hieraan consequenties 
verbonden zijn. Google, eigenaar van Android, maakt ons dit gemakkelijk door beginnende 
programmeurs te helpen met tutorials en het beschikbaar stellen van een aangepaste versie van 
Eclipse. Eclipse is een computerprogramma waarmee je verschillende dingen kunt programmeren. 
Met deze aangepaste versie Eclipse kun je voor specifieke Android-apparaten programma’s 
programmeren en het programma testen met een door Google meegeleverde Android Device 
Manager. 

4.2 Sensoren, systemen en hardware 
Om gebruik te maken van onze applicatie moet de telefoon verschillende specificaties hebben. Deze 
specificaties zijn op software en hardware niveau: de telefoon moet geheugen ruimte hebben en 
kunnen draaien op de nieuwere Android versies. Daarnaast hebben we voor de applicatie zowel een 
camera als een touchscreen nodig. De camera voor het scannen van de barcode en het touchscreen, 
zodat de gebruiker kan navigeren door de applicatie heen.  
Naast de telefoon zijn er ook andere systemen waarmee de applicatie te maken krijgt, zoals 
verschillende databases van gegevens. Deze databases bevatten informatie over allergieën, 
ingrediënten en producten, 

DE TELEFOON ZELF 
Om te beginnen is het van essentieel belang dat de telefoon een camera van minstens 2 megapixels 
en minstens 50 MB ruimte heeft, zodat de gebruiker de applicatie kan installeren en foto's van de 
barcodes kan maken en uitlezen. Ten tweede is het belangrijk dat de telefoon deze foto binnen een 
paar seconden uitleest. Dit kan alleen als de telefoon een goede processor en goed geheugen heeft. 
Hierbij wordt een kwaliteit vergelijkbaar met die van de Samsung Galaxy S2 aangeraden. Deze 
snelheid komt tegelijkertijd goed van pas op het moment dat de gebruiker zich door de applicatie 
navigeert voor andere doeleinden.  

Naast hardware is er ook software waar de applicatie moet op draaien. Hierbij is besloten dat de 
applicatie op de belangrijkste Android-versies draait van dit moment, zodat minstens 95% van de 
Android-gebruikers de applicatie kan gebruiken. 30 Deze versies zijn: alle Android 4.X versies, 
Android 2.2 en Android 2.3. 
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DATABASES 
Het grote voordeel van het gebruik van externe databases is het dat het geen ruimte kost op de 
telefoon zelf. Zo zorgen we ervoor dat de applicatie klein blijft.  

Bij het invullen van het profiel van de gebruiker kan de hij allergieën invullen, waarbij de gebruiker 
in een externe database zoekt. Ook is er nog een database voor al deze ingrediënten los, zodat de 
andere doelgroepen ook gebruik van deze applicatie gebruik kunnen maken. Daarnaast moet er nog 
een externe database komen voor de producten uit de supermarkten. Hier moet de applicatie zelf 
gebruik van maken, anders zal de applicatie geen product herkennen als de barcode wordt 
uitgelezen. Al deze informatie in de databases wordt met programmeertaal SQL geschreven. 

Het is dus belangrijk dat al deze losse systemen goed met elkaar samenwerken, zodat er bij het 
gebruik van de applicatie geen problemen ontstaan. Hiervoor zou de gebruiker een telefoon minstens 
vergelijkbaar met de Samsung Galaxy S2 moeten hebben, en moet de applicatie gebruik maken van 
drie verschillende databases. 

4.3 Integratie systeemonderdelen 
Het hele systeem bestaat uit verschillende componenten, zoals de 
database, het mobiele apparaat met camera en opslag en het 
programma zelf. De samenwerking van deze onderdelen moet goed 
en soepel verlopen zodat het een goed werkend systeem wordt. Het 
programma, de applicatie dus, dat draait op het mobiele apparaat 
zal voor de gebruiker het centrale punt zijn.  

De eerste communicatie die voor de applicatie is ingesteld op het 
opslaan van de persoonlijke gegevens van de gebruiker. Deze 
worden plaatselijk opgeslagen op het apparaat en kunnen daarna 
vanuit deze opslag opgehaald worden. 

Vervolgens zal de camera geraadpleegd worden als er een scan 
gemaakt wordt van de barcode van een product. De camera geeft 
de afbeelding terug aan de applicatie, die deze afbeelding omzet in 
een streepjescode.  

De applicatie kan met deze streepjescode bij de database terecht, die bij de streepjescode de 
bijbehorende informatie heeft zoals de naam van het product en natuurlijk de ingrediënten en/of 
allergenen. Alle relevante informatie zal door de database teruggestuurd worden naar de applicatie 
die vervolgens dus de streepjescode en alle relevantie informatie over het bijbehorende product 
heeft. 

Als laatste stap zal de applicatie nogmaals met de opslag communiceren om te vergelijken met de 
opgeslagen allergieën. Als er een match is zal de applicatie dit weergeven aan de gebruiker, anders 
zal de applicatie alleen de informatie over het product weergeven. 

Figuur 4 Communicatie 
systeemonderdel en 
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4.4 Datamodel 
Onze applicatie zal meerdere databases moeten bevatten om te kunnen werken. De applicatie zal een 
productendatabase en een gegevensdatabase bevatten. Elk bevatten ze verschillende gegevens, 
afhankelijk van hun functie. 

Omdat we er voor gekozen hebben dat een gebruiker geen account hoeft te hebben om gebruik te 
kunnen maken van de applicatie, hebben we hier geen gebruikersdatabase voor nodig. De gebruiker 
heeft enkel een profiel en deze staat alleen op zijn telefoon opgeslagen. Wel willen we enkele 
gegevens van de gebruiker opslaan, zodat de supermarkten en producten hier relevante informatie 
uit kunnen halen. Zo kunnen ze hun assortiment nog beter gaan afstellen op gebruikers met 
specifieke ingrediënteisen. Natuurlijk worden alleen de gegevens gebruikt die de supermarkt nodig 
heeft, en blijven de gebruikers zelf volledig anoniem. De gegevens die de supermarkten zouden 
mogen gebruiken zijn: Een identificatienummer, de verschillende profielen, de woonplaats, de 
geboortedatum, het geslacht, de ingrediënten die niet in een product mogen zitten en de 
supermarktvoorkeur.  

Alle producten met een barcode staan verzameld in de productendatabase. Elk product heeft een 
uniek barcodenummer gekoppeld aan de barcode, en met dit nummer worden de producten 
geïdentificeerd als uniek product. De informatie over een product die in de database staat, is: de 
barcodenummer, de naam van het product, de ingrediënten die het product bevat, ‘bevat sporen 
van/is gemaakt in een fabriek…’, de voedingswaarden, en de supermarkt(en) waar het product wordt 
verkocht. 

Als een gebruiker een barcode van een product scant, dan wordt uit de productendatabase de 
bijbehorende informatie van het product gehaald. De ingrediënten die in het product zitten, worden 
vergeleken met de ingrediënten die de gebruiker heeft aangevinkt als ‘melding geven’. Alle 
ingrediënten worden langsgegaan Als een of meer van de ingrediënten overeenkomt, dan wordt er 
een melding gegeven door de applicatie. De applicatie meldt ook precies welk ingrediënt de ‘melding 
geeft’ en in welke vorm. Er wordt dus ook een melding gegeven als de ingrediënt niet zelf in het 
product zit, maar ook als er misschien sporen van een ‘melding’ ingrediënt in kunnen zitten, of als het 
in een fabriek verwerkt wordt waar ook een ‘melding’ ingrediënt in wordt verwerkt.  

Een gebruiker kan meer informatie krijgen over een product. Alle ingrediënten van een product 
worden getoond, en daarnaast kunnen de voedingswaarden ook opgevraagd worden. Als een 
gebruiker een alternatief product wil, zonder een ‘melding’ ingrediënt, dan zoekt de applicatie eerst 
verwante producten op in de database. (Dat wil zeggen met een soortgelijke naam en/of 
ingrediënten) en vervolgens checkt de applicatie de producten op ‘melding’ ingrediënten. Als een 
product geen ‘melding’ ingrediënten bevat, dan wordt dit product op de applicatie getoond als 
verwant product. De volgorde wordt bepaald afhankelijk van de supermarktvoorkeuren van de 
gebruiker. 

Opbouw Databases 
Om een goede database te kunnen bouwen, hebben we enkele gegevens nodig, en de relatie tussen de 
gegevens. Hiermee maken we een entiteit-relatie diagram (ER –diagram). Een entiteit is een object in 
de database, die een relatie heeft met een of meerdere andere entiteiten. Relaties worden 
aangegeven door middel van lijnen tussen de entiteiten. Elke entiteit heeft attributen. Dit zijn 
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kenmerken die bij een entiteit horen. Bij een profiel is een van de attributen bijvoorbeeld de naam. 
Een tabel uit een database bestaat uit een entiteit met zijn attributen. Entiteiten kunnen 
verschillende relaties met elkaar hebben, en ook combinaties van relaties met elkaar. De relatie kan 
ook optioneel zijn. De attributen staan onder de entiteiten aangegeven. 

Één op … relatie Veel op … relatie Optionele relatie op … relatie

 

Entiteiten Gegevensdatabase 
- Gebruiker 
- Profiel  
- ‘Melding’-ingrediënt 
- Supermarkt 
- Gescand product 

Iedere gebruiker heeft nul of meer profielen op zijn telefoon staan. Ieder profiel bevat een of 
meerdere ‘melding’ ingrediënten, en ‘melding’ ingrediënten horen bij een of meerdere profielen. 
Voor elk profiel kunnen nul of meerdere producten gescand worden. In een gescand product kunnen 
nul of meerdere ‘melding’ ingrediënten zitten. Nul of meerdere supermarkt bevatten nul of meerdere 
gescande producten. Daarnaast kan er informatie van nul of meerdere profiel aan een supermarkt 
worden geleverd. 

 

Figuur 5 ER-diagram van d e gebruikersdata base 

Entiteiten Productendatabase 
- Product 
- Ingrediënt 
- Supermarkt 
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Een ingrediënt zit in een of meerdere producten. Een product komt voor in een of meerdere 
supermarkten.  

 

Figuur 6 ER-diagram van d e p roductendata base 

De twee databases worden gekoppeld aan elkaar door de producten. Alle producten die gescand zijn, 
zijn ook te vinden in de productendatabase.  
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5 GRAPHICAL USER INTERFACE ONTWERP 
In dit hoofdstuk zullen we onderzoeken hoe het grafische gedeelte van de gebruikersinterface 
vormgegeven moet worden. Aangezien onze applicatie op een Android-telefoon zal draaien, houden 
we het Android-ontwerp aan. We analyseren de basisvisie van het ontwerp van Android-applicaties. 
Daarnaast zullen we bekijken welke functionele en esthetische eisen er aan de grafische user 
interface gesteld kunnen worden en als laatste een grafische weergave creëren. 

5.1 De Android visie 
Het grafische ontwerp van onze applicatie baseren we op de drie Android-ontwikkelvisies: “Enchant 
Me”, “Simplify my life” en “Make Me Amazing”.31 

In de vorige hoofdstukken hebben we naar het praktisch nut van de applicatie gekeken. Er is echter 
een ander belangrijk aspect in de ontwikkeling van een applicatie. De manier waarop mensen met 
een voorwerp omgaan, bestaat niet alleen uit praktische overwegingen: de ervaring van een object of 
applicatie wordt bepaald door emoties.  

Om de grafische user interface van een Android-applicatie te ontwikkelen, willen wij analyseren in 
hoeverre de ontwikkelprincipes van dit besturingssysteem voor ons van toepassing zijn. Deze 
principes en visies zullen wij als basis van de verdere ontwikkeling van onze grafische 
gebruikersinterface gebruiken. Niet alle principes zijn, rekening houdend met de functionaliteit van 
onze applicatie, van belang.  

In de bijlage vindt u een analyse van de door Google opgestelde Android-principes, waarom de 
principes voor ons van belang zijn en hoe we ze mogelijk kunnen gebruiken. Hier kunnen we 
vervolgens rekening mee houden tijdens de verdere ontwikkeling van de grafische user interface. 

  



 34 

5.2 Oriëntatie 
Nu we de kernprincipes van de ontwikkeling van grafische gebruikersinterfaces voor Android 
bestudeerd hebben, kunnen we ons oriënteren op wat we precies van de user interface kunnen 
verwachten en wat we in het ontwerp van de grafische gebruikersinterface moeten verwerken. 

FUNCTIONELE EISEN GRAFISCHE INTERFACE 
Voordat we kunnen beginnen met het daadwerkelijke ontwerpen van de grafische 
gebruikersinterface van onze applicatie, moeten we eerst vaststellen welke aspecten van functioneel 
belang zijn. Als basisprincipe laten we de functionaliteit voor de vorm zorgen. Welke functionele 
eisen kunnen we stellen aan het grafische onderdeel van de gebruikersinterface? 

Wij willen eenvoud, voorspelbaarheid, consistentie en natuurlijkheid als kernprincipes aanhouden bij 
de ontwikkeling van de functionele eisen van de grafische gebruikersinterface van onze applicatie. 
Tijdens de daadwerkelijke ontwikkeling van de gebruikersinterface willen wij dit als leidraad 
gebruiken. 

Eenvoud  
Het is voor de gebruiker van groot belang dat de gebruikersinterface van de applicatie eenvoudig te 
bedienen is. Het is belangrijk dat de gebruiker niet overrompeld wordt met mogelijkheden. De 
applicatie zal gebruikt worden in de supermarkt, tijdens het uitvoeren van andere activiteiten, 
mogelijk met het te scannen product in gevulde handen. Het is belangrijk dat het overzichtelijk blijft 
voor de gebruiker. Wanneer de applicatie niet eenvoudig te bedienen is door de gebruiker, zal het 
een hindernis vormen tijdens het doen van boodschappen en dus niet veel gebruikt worden. 

Voorspelbaarheid 
De gebruikersinterface van de applicatie moet zeer voorspelbaar zijn. Wanneer de gebruiker een 
actie uitvoert, moet hij van te voren al weten wat de applicatie zal doen. De gebruiker moet voor elke 
functie precies weten hoe hij deze kan aanroepen en gebruiken.  

Consistentie 
Soms zijn er applicaties die overduidelijk op een andere manier werken dan de rest van de 
smartphone-applicaties die verkrijgbaar zijn. Dit is voor de gebruiker verwarrend. Dit soort 
verschillen maken het noodzakelijk anders met de applicatie om te gaan. De reeds aangeleerde 
workflow werkt dan niet meer. 

Een dergelijk effect willen wij niet hebben in de gebruikersinterface van onze applicatie. De 
applicatie moet voelen als een verlengstuk van de smartphone. Het moet op dezelfde manier werken 
als andere applicaties waar de gebruiker al ervaring mee heeft. Om deze reden zal er veel gebruik 
worden gemaakt van de Google-richtlijnen voor Android-ontwikkeling. 

Natuurlijkheid 
Het is voor de gebruiker van belang dat de applicatie natuurlijk aanvoelt. De applicatie moet op een 
logische manier reageren, snel belangrijke informatie laden en vloeiend te navigeren zijn. 

ESTHETISCHE ASPECTEN GEBRUIKERSINTERFACE 
Nu we de functionele eisen van de grafische gebruikersinterface hebben onderzocht is het belangrijk 
te kijken naar de esthetische eisen. Het uiterlijk zal de functionaliteit van de applicatie volgen, maar 
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ondanks dat zijn er een aantal aspecten waarmee we rekening moeten houden tijdens het 
ontwikkelen van het esthetische aspect van de grafische gebruikersinterface. 

THEMA’S 
Standaard zijn er in Android twee thema’s ingebouwd. Deze 
thema’s zijn bedoeld om een basis te vormen voor het verdere 
ontwerp van de applicatie. Op deze manier lijken alle 
applicaties op elkaar en heeft de gebruiker een consistente 
ervaring over meerdere applicaties.  

Android biedt twee thema’s aan, namelijk “Holo Light” en “Holo 
Dark”. Over het algemeen wordt het thema “Holo Dark” vooral 
gebruikt in schermen met weinig tekst. Voorbeelden waar het 
“Holo Dark”-thema binnen Android gebruikt wordt, zijn het 
instellingenscherm of het belscherm.  

“Holo Light” wordt op het moment steeds meer gebruikt. Er is 
de laatste jaren een trend geweest om veel applicaties in “Holo 
Light” te ontwikkelen. Als een resultaat zijn bijna alle 
applicaties waar de gebruiker inhoud consumeert in “Holo 
Light” ontworpen. Gmail, YouTube, Chrome, Google Calendar 
en de Play Store zijn hier voorbeelden van. 

Omdat wij onze applicatie een ervaring willen geven die 
consistent is met de andere applicaties die door gebruiker 
geïnstalleerd zijn, hebben wij besloten ook voor het "Holo 
Light"-thema te ontwerpen. Op deze manier hopen we ons 
ontwerp ook gereed te maken voor de toekomst. Wij volgen de 
ontwikkeltrend die op het moment gaande is en gaan er dus 
vanuit dat de grafische gebruikersinterface van onze applicatie 
relatief lang up-to-date blijft.  

Een andere reden waarom het “Holo Light”-thema goed bij 
onze applicatie past, is omdat we transparantie willen 
uitstralen. De applicatie moet een betrouwbare indruk maken 
op de gebruiker. Het witte, vrolijke, heldere kleurschema van 
“Holo Light” geeft een betrouwbaardere indruk dan het donker 
van “Holo Dark” en past dus goed bij onze doelen. 

KLEUR 
Volgens het Android-ontwerpprincipe moeten kleuren voornamelijk gebruikt worden voor 
accentuatie en benadrukking. Een Android-applicatie bevat grote witte en grijze vlakken en slechts 
enkele gekleurde objecten. De kleuren worden alleen gebruikt om de aandacht van de gebruiker te 
trekken voor belangrijke informatie of punten van interactie. 

Boven: “Holo Light” 
Onder: “Holo Dark” 
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Er zijn vijf basiskleuren die gebruikt kunnen worden 
voor het ontwerp van de grafische 
gebruikersinterface van een Android-applicatie. Het 
zijn felle, gesatureerde kleuren die toch rustig op de 
gebruiker overkomen. Verder zijn het 
kleurmengsels: er worden geen primaire kleuren 

gebruikt, in plaats daarvan wordt er voor rustigere 
mengkleuren gekozen. 

 De lichtblauwe en groene kleur vinden wij er het meest professioneel en neutraal uitzien. Het zijn 
vrolijke kleuren die geen boodschap insinueren. Om deze reden zullen we deze kleuren gebruiken 
om informatie te accentueren. De vooruitgang door het welkomscherm zal bijvoorbeeld met de 
lichtblauwe kleur aangekaart worden. 

De groene en rode kleur kunnen we goed gebruiken om een boodschap over te brengen. Groen 
betekent in veel contexten goed en rood betekent in veel contexten fout. Dit kunnen we bijvoorbeeld 
gebruiken nadat boodschappen gescand zijn. Groen kan betekenen dat de gebruiker het product kan 
consumeren, waar rood kan betekenen dat dit niet verstandig is.  

Wel is het belangrijk om rekening te houden dat er mogelijke kleurenblinde gebruikers kunnen zijn 
die rood en groen niet van elkaar kunnen onderscheiden. Om deze reden is het noodzakelijk dat de 
boodschap van ‘goed’ en fout’ ook gecommuniceerd wordt zonder deze kleuren. Ze moeten nadruk 
geven en niet de gehele communicatie vormen. 

TYPOGRAFIE 
Typografie moet een belangrijke rol spelen in het ontwerp van de grafische gebruikersinterface van 
onze applicatie. We moeten de informatie presenteren aan de gebruiker op een manier die snel 
leesbaar is. 

In Android is een standaard lettertype ingebouwd voor de gebruikersinterface. Dit lettertype zullen 
wij aanhouden aangezien de gebruikers hier gewend aan zijn en het speciaal voor mobiele apparaten 
ontworpen is. Hiermee zorgen we ook weer voor een consistente ervaring voor de gebruiker. 

We gaan wel een invloed uitoefenen op de grootte, dikte en kleur van het lettertype. Door op 
tactische plekken gebruik te maken van een dikker of juist dunner lettertype kunnen we de aandacht 
van de gebruiker naar de belangrijkste informatie leiden. Kleur kan ook een grote rol spelen in het 
leesgemak voor de gebruiker. We kunnen minder belangrijke informatie een lichtere kleur geven, 
wat er ook voor zorgt dat de gebruiker eerder naar de belangrijkere informatie kijkt. 

  

Figuur 7 De vijf baiskleuren in een 
Androidapplicatie 
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KAARTENINTERFACE 
In 2013 is Google een nieuwe richting ingeslagen met betrekking 
tot het grafische ontwerp van Android. Google heeft besloten veel 
informatie weer te geven in kaarten. Dit zijn aparte vlakken met 
informatie, zoals ze hiernaast te zien zijn. 

Het idee achter dit ontwerp is dat informatie duidelijk afgezonderd 
kan worden. Verschillende kaarten hebben verschillende 
informatie. 

Een ander kernprincipe is dat de kaarten sterk op fysieke objecten 
lijken. De interactie gaat op een manier die sterk lijkt op de fysieke 
kaarten. Het is bijvoorbeeld mogelijk ze aan de kant te schuiven 
om ze te verwijderen, of ze te verschuiven om naar beneden te 
scrollen. 

ANIMATIE 
In onze applicatie willen we uitgebreide animaties verwerken. Dit 
doen we aan de hand van het “delight me in surprising ways” 

principe. Een goed geplaatste, mooi ontworpen en goed getimede animatie kan de ervaring van de 
gebruiker sterk verbeteren. 

Om deze reden is onze hele applicatie geanimeerd. Elke overgang gebeurt vloeiend met een animatie. 
Dit geeft een andere ervaring dan wanneer de applicatie simpelweg van één scherm naar het andere 
springt. In het prototype kunnen we dit helaas vanwege technische redenen niet verwerken, maar 
desondanks willen we er wel bij stilstaan. 

Met Android 4.2 heeft Google nieuwe animaties aan Android toegevoegd. Deze animaties moeten de 
interactie met fysieke objecten in mobiele apparaten nadoen. Er zijn drie van dit soort animaties die 
in onze applicatie goed gebruikt kunnen worden.  

De animatie waarbij nieuwe kaarten met informatie onderaan bijgeladen worden, kunnen wij voor 
onze applicatie goed gebruiken. De gebruiker zou bijvoorbeeld naar beneden kunnen scrollen voor 
extra informatie, waarbij de nieuwe kaarten dynamisch bijgeladen worden. Dit is een animatie die 
door de meeste gebruikers als ‘zeer mooi’ wordt beschreven. De manier waarop de applicatie 
dynamisch reageert op de aanraking van de gebruiker, zorgt er ook voor dat de gebruiker het gevoel 
heeft altijd controle te hebben over de applicatie. 

De animatie waarbij het mogelijk is een kaart weg te schuiven is ook zeer belangrijk voor het 
ontwerp van de grafische gebruikersinterface van onze applicatie. Deze animatie geeft het gevoel dat 
de gebruiker met een echt object omgaat. Het zorgt hierdoor voor een vertrouwde manier om dingen 
te verwijderen. Deze methode wordt ook door andere Google-applicaties gebruikt. 

De Android-animatie waar nieuwe informatie vanuit de randen van het scherm naar binnen vliegt is 
ook nuttig in onze applicatie. Op het scherm met informatie voor het eerste gebruik, kunnen we 
bijvoorbeeld duidelijk meerdere onderwerpen afzonderen door ze individueel te behandelen. Deze 

Figuur 8 Een voorbeel d van d e 
kaarteninterface van Android 
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animatie kan ervoor zorgen dat het voor de gebruiker duidelijk is dat er meerdere stappen zijn en dat 
hij precies weet waar hij zich bevindt.  

De prestaties zijn bij deze animaties van groot belang. Het doel van de animaties is juist dat iets 
vloeiender aanvoelt. Het is dus belangrijk dat ze niet voor een vertragende factor bij de gebruiker 
zorgen. De standaardsnelheid van de overgang bij animaties in Android is 250 milliseconden. Dit kan 
door de gebruiker aangepast worden. Onze applicatie moet uitgaan van de 250 milliseconden die 
standaard ingesteld staan, maar de gebruiker kan ook een andere snelheid kiezen.  
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5.3 Het resultaat 
In dit onderdeel zullen we de gecreëerde gebruikersinterface 
behandelen. We zullen per pagina behandelen wat de 
beredenering achter belangrijke beslissingen is. 

WELKOMSTSCHERM 
Zoals al eerder in dit document beschreven, is er een 
welkomstscherm zodra de gebruiker de applicatie voor het 
eerst opent. 

De ontwerpen van het welkomstscherm zijn op de volgende 
pagina bijgevoegd. 

De welkomstpagina is een belangrijke pagina voor de 
ontwikkeling van de grafische gebruikersinterface. Deze pagina 
vormt de eerste indruk van de gebruiker, dus is het belangrijk 
dat we ervoor zorgen dat het een positieve ervaring vormt. 

Ook moeten we hier op een overzichtelijke, duidelijke en leuke 
manier doorgeven hoe de applicatie gebruikt kan worden en 

welke functies in de applicatie verwerkt zitten, die niet meteen duidelijk zijn. We hebben dit 
aangepakt door te beginnen met een grote foto. Deze foto moet een groot gedeelte van het doel van 
de functie overbrengen. We willen hier geen uitgebreide technische uitleg van wat er allemaal met de 
applicatie mogelijk is. We willen de gebruiker enthousiast maken voor de rest van de applicatie en 
positieve emoties oproepen. Om deze reden hebben we gekozen voor kleurrijke foto’s van vrolijke 
mensen. 

Verder hebben we ervoor gekozen de kern van de pagina in een paar dikgedrukte zwarte woorden 
bovenaan te zetten. Op deze manier ziet de gebruiker in één opslag wat we proberen te 
communiceren. 

Als laatste staat onderaan in een lichter lettertype de overige, langere, tekst. Hierdoor blijft het 
overzichtelijk voor de gebruiker ondanks de relatief hoge hoeveelheid tekst op de pagina. 

Onder de tekst staat een blauwe balk die duidelijk maakt hoe ver de gebruiker is in het proces. Op 
deze manier heeft hij een inzicht hoe lang het nog gaat duren. 

Onderaan staat ook een knop die ervoor zorgt dat de gebruiker deze welkomstboodschap kan 
overslaan. Hiermee geven we de gebruiker weer extra controle over wat de applicatie doet. 

  

Figuur 9: Welkomst scherm 
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PROFIEL AANMAKEN 
Reeds is in het hoofdstuk omschreven dat de volgende stap het 
aanmaken van een profiel zal zijn. 

Het doel van de grafische gebruikersinterface van deze pagina, 
is het zo eenvoudig mogelijk maken van het aanmaken van een 
profiel. Het is een noodzakelijk kwaad. Deze stap geeft geen 
directe voldoening aan de gebruiker. Het is simpelweg nodig 
voor de overige functies van de applicatie. 

Wij hebben hier het voorbeeld van Google met de Gmail-
applicatie gevolgd. Het idee is een zo minimalistisch mogelijk 
ontwerp, waar alleen de essentiële informatie zichtbaar is. 

We hebben er daarom bewust voor gekozen alleen de 
invoervelden en de tekst “Profiel aanmaken” weer te geven. 

We hebben ervoor gekozen om de omschrijving van de 
verwachtte informatie in het invoerveld zelf te zetten. We 

hadden het ook kunnen doen met “Uw voornaam:” en daaronder 
een invoerveld. Dit maakt het echter onoverzichtelijk. 

We hebben hier het standaard Android-kleurschema aangehouden voor consistentie. Het actieve 
invoerveld is een blauwe lijn, terwijl de andere invoervelden een grijze lijn zijn. De voorbeeldtekst, 
“Voornaam”, is grijs. Wanneer de gebruiker de velden invoert, wordt deze tekst zwart voor beter 
contrast en om te accentueren dat de gebruiker het veld heeft ingevoerd.  

  

Figuur 10: Profiel aanmaken 



 41 

PROFIEL SELECTEREN, VERWIJDEREN OF 
TOEVOEGEN 
Zoals eerder omschreven kan de gebruiker op deze pagina een 
profiel selecteren voor bewerking, een profiel verwijderen, of 
een profiel toevoegen. 

Uit het ontwerpprincipe dat mensen liever naar foto’s kijken en 
liever met echte voorwerpen interactie hebben is voort 
gekomen dat we foto’s moeten hechten aan de 
gebruikerprofielen. Dit zal ervoor zorgen dat de gebruiker een 
leukere en positievere ervaring heeft.  
Het verwijderen van een profiel kan door de kaart weg te 
vegen. Dit komt overeen met de werking van Android als 
besturingssysteem en de andere applicaties die ervoor 
ontworpen zijn. 
De plusicoon dient om een nieuw profiel toe te voegen. We 
hebben dit voor de symmetrie en visuele consistentie ook in 
een kaart gedaan. Het plusteken is grijs om het rustiger over te 

laten komen. 

PROFIEL BEWERKEN 
In de onderstaande pagina’s staan de pagina’s om profielen te 
bewerken bijgevoegd. Hier hebben we opnieuw voor een 
minimalistisch ontwerp gekozen en zoveel mogelijk ingebouwde 
interface-elementen van Android gebruikt. 

Eén van de ontwerpprincipes van Android is dat het altijd 
duidelijk moet zijn in welk scherm de gebruiker zich bevindt. 
Om deze reden hebben we bovenaan de pagina een foto en de 
naam van de gebruiker toegevoegd. Op die manier kan de 
gebruiker altijd zien welk profiel hij aan het bewerken is. 

We hebben gekozen om de lijst met allergieën ook via een 
Android-kaarteninterface te verwerken. Hiermee bereiken we 
consistentie zowel binnen als buiten onze eigen applicatie, 
simpele bediening aangezien de gebruiker al weet hoe de 
kaarten werken en een mooi visueel geheel. Dit past ook bij het 
“Give me tricks that work everywhere” Android ontwerpprincipe. 

Het verwijderen van een allergie gaat door de kaarten links of 
rechts van het scherm weg te slepen. Aangezien het een permanente wijziging is willen we wel zeker 
weten dat de gebruiker het niet per ongeluk doet. Door een melding “weet u het zeker?” weer te 
geven behandelen we de gebruiker alsof hij niet weet waar hij mee bezig is en gaan we uit van het 
worst case scenario. In het “It's not my fault” principe wordt ook omschreven waarom we dit beter 
niet kunnen doen. Volgens het “Decide for me but let me have the final say” Android-designprincipe 
kunnen wij beter een mogelijkheid om het ongedaan te maken aanbieden.  

Figuur 11: Profiel selecteren 

Figuur 12: Profiel bew erken 



 42 

INGREDIËNTEN EN ALLERGIEËN ZOEKEN 
Zoals eerder beschreven in dit document moet er ook een pagina 
zijn waar de gebruiker naar ingrediënten en allergieën kan zoeken. 
De grafische gebruikersinterface van deze pagina is links 
bijgevoegd. 

De grootste prioriteit en tegelijkertijd uitdaging van deze pagina 
was het gemak waarop gebruikers de informatie konden 
herkennen. 

Om het makkelijker te maken items te herkennen hebben we hier 
uitgebreid gebruik gemaakt van complexe typografie. In de 
suggesties die het systeem maakt zijn de woorden die de gebruiker 
heeft ingetypt in een normaal lettertype weergegeven. De 
suggesties die het systeem maakt zijn dikgedrukt, zodat de gebruik 
makkelijk kan zien wat er precies aangevuld is bij elke suggestie. 
Het soort item is in een dun lettertype weergegeven. Dit zorgt 
ervoor dat het geen onoverzichtelijk hoeveelheid tekst wordt. Door 
deze letters dun te houden, blijft het visueel een opsomming van 

één in plaats van twee regels. 

Onderaan de pagina staan de gesuggereerde producten. Deze suggesties dienen als reclame voor de 
supermarkten. Deze supermarkten betalen ons voor deze suggesties. Om de supermarkten over te 
halen om te investeren in onze applicatie is het dus belangrijk dat de suggesties duidelijk opvallen en 
goede reclame zijn. 

Om de suggesties duidelijk te laten opvallen hebben we gekozen voor een groot, dik, zwart lettertype. 
Het steekt visueel uit de rest van de pagina, en roept sterk de aandacht van de gebruiker aan. Om het 
product in een positief licht te presenteren hebben we ook grote, hoge resolutie, productfoto’s 
bijgevoegd. Hiermee krijgen we verdere aandacht van de gebruiker voor het product en vergroten 
wij de kans dat hij tot aankoop overgaat. 

  

Figuur 13:  Zoeken naar 
ingrediënten 
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SCANNEN 
Links is de scanpagina weergegeven. Dit is de eerste pagina die 
de gebruiker bij het openen van de applicatie ziet. Dit past 
meteen al bij het ontwerpprincipe “Decide for me, but have me 
have the final say”. Het grootste gedeelte van de keren dat de 
applicatie gebruikt wordt, zal deze pagina gebruikt worden. 
Daarom is het de pagina die standaard geopend wordt. 
Desondanks heeft de gebruiker mogelijkheden de overige 
functies te bereiken. 

Bij het grafische ontwerp van de gebruikersinterface van deze 
pagina was eenvoud het belangrijkste. De consument zal de 
applicatie het vaakste in de supermarkt gebruiken. Hier is hij 
bezig met andere dingen en de kans is groot dat hij het product 
met de ene hand en de mobiele telefoon met de andere vast 
heeft. Om deze reden is het uiterst belangrijk dat de applicatie 
eenvoudig te bedienen is en ook eenvoud uitstraalt in het 
ontwerp. 

Om die reden hebben we ook hier voor een minimalistische 
gebruikersinterface gekozen. Het beeld wordt bijna volledig bepaald door de zoeker van de camera. 
Hiermee kan de gebruiker naar de barcode van het product richten. 

Het menu hebben we bewust onderaan gezet. Wanneer de gebruiker de mobiele telefoon met één 
hand vast heeft, zit zijn duim in de buurt van de onderkant van het scherm. Het is gemakkelijker een 
knop aan de onderkant van het scherm aan te raken, dan een knop aan de bovenkant van het scherm 
aan te raken. Om deze reden hebben we het hoofdmenu onderaan gezet. 

We hebben ervoor gekozen iconen in het menu te gebruiken. Volgens de Android-designprincipes is 
dit voor de gebruikers prettiger. Wij zijn het met deze conclusie eens, omdat de iconen 
overzichtelijker zijn dan een tekst en ook leuker om fysiek op te drukken. 

We hebben ervoor gekozen het menu op een semitransparante balk weer te geven, om geen 
onderbreking van het camerabeeld te geven. Achter de iconen is een subtiele schaduw die diepte 
geeft aan het menu. Zonder deze schaduw was het moeilijker de iconen te onderscheiden en zag het 
menu er saaier uit. 

  

Figuur 14: Het scannen van een 
product 
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PRODUCT INFORMATIE 
 Links is de productinformatie pagina weergegeven. Zoals 
eerder in artikel beschreven, wordt er op deze pagina 
aangegeven of een gebruiker allergisch is voor het product. Ook 
zullen de ingrediënten, veel voorkomende problemen en 
alternatieve producten weergegeven worden. 

Wij hebben voor deze pagina opnieuw voor een 
kaarteninterface gekozen. Dit zorgt voor een nog sterkere 
consistentie zowel binnen de applicatie zelf als bij andere 
applicaties en Android. 

We hebben ervoor gekozen deze kaarten boven de gemaakte 
foto met barcode weer te geven. Dit zorgt ervoor dat de 
gebruiker niet het gevoel heeft naar een andere pagina te gaan. 
Voor een duidelijk contrast tussen de kaarten met informatie 
en de gemaakte foto hebben we er wel gekozen de foto zelf 
donkerder te maken via een semitransparant zwak vlak. 

Als onderdeel van het “Delight me in surprising ways” 
ontwerpprincipe hebben we hier gekozen voor een mooie animatie. We willen de gebruiker een 
ervaring geven die hij nog niet eerder heeft gehad. Een ervaring die hem zal verassen. Nadat de 
gebruiker op de scanknop heeft gedrukt, zullen de kaarten uit de scanicoon omhoog vliegen. Dit zal 
gedaan worden met hetzelfde driedimensionale effect als waarmee de kaarten van de Google Plus 
applicatie geladen worden.  

Het is belangrijk dat deze animatie snel uitgevoerd wordt, omdat het de hoofdfunctie van de 
applicatie is. Volgens de Android-ontwerpprincipes moeten hoofdfuncties snel uitgevoerd worden. 
Om deze reden houden wij de standaard overgang animatiesnelheid van Android aan. Dit is 250 
milliseconden van het moment dat de animatie begint tot het moment dat alle informatie op het 
scherm staat. Het is in Android mogelijk in te stellen dat de animaties sneller gaan. Hiermee moet 
rekening gehouden worden in onze applicatie. 

De groene of rode iconen zijn een duidelijke visuele representatie of het raadzaam is voor de 
gebruiker het gescande product te consumeren. Omdat er mensen zijn die geen verschil van rood en 
groen kunnen onderscheiden, hebben we ook via een vinkje en een kruis aangegeven of het 
verstandig is dat de gebruiker het product consumeert. 

In deze pagina hebben we ook gebruik gemaakt van complexe typografie. Het product zelf, in dit 
voorbeeld de Calvé-pindakaas, heeft een dik zwart lettertype. Dit is cruciale informatie aangezien er 
mogelijk een conflict kan zijn waarbij een ander product herkend is. De kopjes van de informatie in 
de andere kaarten hebben een dunner maar nog steeds even groot lettertype. De productsuggesties 
hebben hetzelfde lettertype aangezien we voor commerciële doeleinden willen dat deze producten 
ook opvallen. Als laatste hebben we voor alle non-essentiële informatie een dun grijs lettertype 
gebruikt. Met deze uitgebreide typografie hebben we als doel een duidelijk overzicht voor de 
gebruiker te creëren. 

Figuur 15: Pa gina met 
productinformatie 
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Om de hoeveelheid tekst te onderbreken hebben we ook foto’s van de producten toegevoegd. Dit past 
ook weer goed bij de Android-designprincipes waar gedicteerd wordt, dat het beter is wanneer een 
applicatie veel gebruik maakt van visuele representaties en illustraties fysieke objecten. 

ALGEMENE INFORMATIEPAGINA’S 
 

Eerder in dit document zijn de helppagina en de disclaimer als 
afzonderlijke pagina’s behandeld. Inhoudelijk is dit ook de 
juiste handelswijze. Voor de grafische gebruikersinterface is 
het echter een totaal andere situatie. Voor de grafische 
gebruikersinterface kunnen de helppagina en de disclaimer 
gelijk gesteld worden. Het zijn allebei pagina’s met algemene 
informatie. Om deze reden hebben ze ook dezelfde grafische 
gebruikersinterface. 

Op deze pagina’s wordt veel tekst weergegeven. Daarom is de 
typografie voor deze pagina het belangrijkste aspect van de 
grafische gebruikersinterface. Het is belangrijk dat de tekst 
goed leesbaar is. 

Om deze reden hebben we het ingebouwde Android Roboto 
lettertype gekozen. Dit lettertype is ontworpen voor moderne 
mobiele apparaten en is daardoor perfect voor onze applicatie. 

Het hoofdgedeelte van de tekst hebben we op een normale 
grootte met een normale dikte ontworpen. Leesbaarheid is hier 
het belangrijkste. Wanneer de tekst er anders uitziet, kan dit als 
storend ervaren worden. 

Bovenaan de pagina staat prominent en gecentreerd een titel 
en subtitel. De titel is in een dun lettertype en de ondertitel is 
extra dun. Hierdoor leidt de titel niet af van de hoofdtekst, maar 
stelt het de gebruiker wel in staat duidelijk te zien op welke 
pagina hij zich bevindt. 

Om het geheel minder saai te maken hebben voor een lichtgrijs 
kleurverloop gekozen als achtergrond. Hiermee onderbreken 
we het grote witte vlak wat anders als achtergrond gekozen 
had kunnen worden. Desondanks is het niet druk en blijft de 
zwarte tekst duidelijk leesbaar. 

Onderaan staat een witte OK-knop. Dit is, naast scrollen, de enige 
interactie die de gebruiker met deze pagina kan hebben. Een simpele knop is dus voldoende. 

Figuur 16: De help-pagina 

Figuur 17: De disclaim er 
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CONCLUSIE 
Voor het maken van de echte applicatie voor de ScanWatJeEet App was het belangrijk dat de eisen 
van deze applicatie naar voren kwamen. Hierbij zagen we dat de applicatie vele eisen heeft gekregen. 
Deze eisen zijn vooral op het functionele gebied, maar ook richting het ontwerp van de applicatie. 
Voor het maken van deze applicatie is er eerst een contextanalyse gemaakt. Uit deze contextanalyse 
is gebleken dat er vier verschillende groepen gebruikers zijn, namelijk: mensen die boodschappen 
doen voor anderen, mensen met allergieën, mensen op een dieet en mensen die vanwege religieuze 
overwegingen een product niet eten. Naast de doelgroepen is de context van het systeem naar voren 
gekomen in dit onderdeel. Hierbij zagen we dat er eigenlijk al een bepaalde verwachting is bij het 
maken van onze ScanWatJeEet-applicatie.  

Na het maken van het functioneel model hebben wij gezien hoe het systeem er uiteindelijk uit moet 
gaan zien. Het maken van een procesmodel heeft geholpen met het beter begrijpen van het systeem, 
en hoe deze er uit gaat zien. Ook is er gebleken dat de applicatie met meerdere systemen moet gaan 
samen werken om goed te kunnen functioneren. Zo moet er aanspraak gemaakt kunnen worden op 
online databases en moet de applicatie gekoppeld worden aan een barcodescanner. Er zal ook een 
offline functie moeten komen voor de applicatie, zodat de applicatie ook gebruikt kan worden zonder 
mobiel internet. De interactie met de gebruiker is hier ook naar voren gekomen. De 
gebruikersinterface is erg belangrijk voor het functioneren van de applicatie.  

Na dit model en het stellen van verschillende eisen aan de applicatie, hebben we een applicatie 
ontworpen die het waarschuwen voor allergische reacties voor de gebruiker moet gaan versimpelen. 
Dit wordt gedaan door de gebruiker het product laten scannen bij de barcode. De applicatie 
communiceert deze barcode door met de database en na vergelijking met het gebruikersprofiel 
wordt er een waarschuwing of een ‘goedkeuring’ gegeven voor het product. 

Tenslotte kunnen we concluderen dat een applicatie maken voor een bepaalde doelgroep vele 
aspecten met zich mee brengt en dat het belangrijk is om te analyseren voordat er daadwerkelijk een 
applicatie wordt gemaakt, zodat de gebruiker en de makers krijgen wat ze in gedachten hebben. De 
gebruiker is immers diegene die de applicatie dagelijks moet gebruiken. 
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BIJLAGEN 
AFBEELDING 2.1 ETIKETVOORBEELD 
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AFBEELDING 3.1 PROCESMODEL, INVOERSTADIUM 
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AFBEELDING BIJ 3.2 PROCESMODEL, CENTRAAL STADIUM 



  

 

AFBEELDING 3.3. VERGROTE WEERGAVE VAN 

ESSENTIËLE GEBRUIKERSINTERFACE. 
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TEKST 5.1. ANDROID ONTWERPPRINCIPES 
ENCHANT ME 
Delight me in surprising ways 

“A beautiful surface, a carefully-placed animation, or a well-timed sound effect is a joy 

to experience. Subtle effects contribute to a feeling of effortlessness and a sense that 

a powerful force is at hand.” 

Uit dit basisprincipe kunnen we leren dat het belangrijk is een elegante, goed doordachte, applicatie 
te ontwikkelen. Door kleine verschillen in het ontwerp kunnen we een groot verschil voor de 
gebruiker in werking zetten. Het is daarom belangrijk dat over elk aspect van de grafische 
gebruikersinterface uitgebreid is nagedacht. 

Real objects are more fun than buttons and menus 

“Allow people to directly touch and manipulate objects in your app. It reduces the 

cognitive effort needed to perform a task while making it more emotionally 

satisfying.” 

Hieruit kunnen we opmaken dat we zo min mogelijk tekst moeten gebruiken. Een logo van een 
fotocamera is bijvoorbeeld een duidelijkere, eenvoudigere een vooral leukere manier van 
communiceren dan een tekst met “scannen”. 

Get to know me 

“Learn peoples' preferences over time. Rather than asking them to make the same 

choices over and over, place previous choices within easy reach.” 

We moeten de ervaring zoveel mogelijk naar de gebruiker richten. De grafische gebruikersinterface 
moet bijvoorbeeld duidelijker tonen of een persoon allergisch is voor het product dan weergeven wat 
de overige niet allergene ingrediënten in het product zijn. 

SIMPLIFY MY LIFE 
Keep it brief 

“Use short phrases with simple words. People are likely to skip sentences if they're 

long.” 

Hieruit kunnen we concluderen dat het voor de gebruiker prettiger is wanneer we korte zinnen 
gebruiken. Als simpel voorbeeld is “U zou mogelijk een allergische reactie van één of meerdere 
ingrediënten in dit product kunnen krijgen” niet duidelijk omdat de zin te lang is. 

Pictures are faster than words 

“Consider using pictures to explain ideas. They get people's attention and can be 

much more efficient than words.” 
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Uit dit basisprincipe kunnen we concluderen dat het belangrijk is veel plaatjes te gebruiken in de 
grafische user interface. Een foto van een voedingswaar kan een nuttige toevoeging vormen en 
ervoor zorgen dat de gebruiker makkelijker kan zien welk product herkend is. 

Decide for me but let me have the final say 

“Take your best guess and act rather than asking first. Too many choices and decisions 

make people unhappy. Just in case you get it wrong, allow for 'undo'.” 

Hieruit kunnen we concluderen dat het belangrijk is een balans te vinden in de manier waarop de 
gebruiker betrokken wordt in beslissingen die de applicatie maakt. Een voorbeeld is het scannen van 
een product. De applicatie moet ervan uitgaan dat het scannen gelukt is. Ook de gebruiker moet 
gemakkelijk terug kunnen gaan wanneer dit niet het geval bleek. 

Only show what I need when I need it 

“People get overwhelmed when they see too much at once. Break tasks and 

information into small, digestible chunks. Hide options that aren't essential at the 

moment, and teach people as they go.” 

Uit dit principe kunnen we concluderen dat het belangrijk is de applicatie eenvoudig te houden. De 
pagina-indeling is in de vorige hoofdstukken al vastgelegd. Wel kunnen we knoppen en informatie op 
strategische plekken plaatsen. 

I should always know where I am 

“Give people confidence that they know their way around. Make places in your app 

look distinct and use transitions to show relationships among screens. Provide 

feedback on tasks in progress.” 

Aan dit principe kunnen we zien dat het belangrijk is dat het voor de gebruiker overzichtelijk is waar 
hij zich precies in de applicatie bevind. De pagina-indeling is reeds gemaakt, maar bijvoorbeeld via 
animaties kunnen we wel duidelijke relaties weergeven. 

If it looks the same, it should act the same 

“Help people discern functional differences by making them visually distinct rather 

than subtle. Avoid modes, which are places that look similar but act differently on the 

same input.” 

Hieruit kunnen we concluderen dat het belangrijk is dat de verschillende pagina’s met hun 
verschillende functionaliteiten onderling duidelijk visueel van elkaar verschillen. De “Scan” pagina 
moet bijvoorbeeld duidelijk verschillen van zowel de “Gebruikersprofiel” als “Producten” pagina’s. 
Op deze manier kan de gebruiker duidelijk zien op welke pagina hij zich bevind en wat voor invoer er 
verwacht wordt. 
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MAKE ME AMAZING 
Give me tricks that work everywhere 

“People feel great when they figure things out for themselves. Make your app easier 

to learn by leveraging visual patterns and muscle memory from other Android apps. 

For example, the swipe gesture may be a good navigational shortcut.”  

Hieruit kunnen we concluderen dat het belangrijk is dat de visuele elementen in onze applicatie 
overeenkomen met de visuele elementen in andere applicaties. Google heeft bijvoorbeeld richtlijnen 
opgesteld over de grootte, positie en vorm van bepaalde objecten. Het is belangrijk dat wij ons aan 
deze richtlijnen houden bij het ontwerp van de grafische gebruikersinterface. Dit zal de gebruiker 
namelijk als prettig ervaren. 

It's not my fault 

“Be gentle in how you prompt people to make corrections. They want to feel smart 

when they use your app. If something goes wrong, give clear recovery instructions but 

spare them the technical details. If you can fix it behind the scenes, even better.” 

Dit ontwerpbeginsel is zeer belangrijk voor onze applicatie. Er zullen vaak foutmeldingen 
weergegeven worden, bijvoorbeeld wanneer een product niet herkent wordt of de foto onscherp is. 
Het is belangrijk dat we een bondige en duidelijk omschrijving geven van het probleem. 

Sprinkle encouragement 

“Break complex tasks into smaller steps that can be easily accomplished. Give 

feedback on actions, even if it's just a subtle glow.” 

Het is voor onze specifieke applicatie belangrijk dat we de gebruiker door het hele proces leiden. De 
stappen om een bepaalde actie uit te voeren zijn reeds opgesteld. Het is echter belangrijk dat de 
grafische gebruikersinterface de gebruiker op een gemakkelijke manier door deze stappen heenleidt. 

Make important things fast 

“Not all actions are equal. Decide what's most important in your app and make it easy 

to find and fast to use, like the shutter button in a camera, or the pause button in a 

music player.” 

We moeten er tijdens de ontwikkeling van de grafische gebruikersinterface op letten dat de 
belangrijke functies snel uit te voeren zijn. De performance van de achterliggende code is reeds 
behandeld bij de functionele eisen. Het is echter ook belangrijk ervoor te zorgen dat de gebruiker via 
de grafische gebruikersinterface een veelgebruikte functie snel kan activeren. Ook is het belangrijk 
dat er niet teveel animaties of effecten het uitvoeren van de actie vertragen. 
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