
METHODE 

 
• Proefpersonen (N=22): 

– Ouders met een kind van 16 jaar of jonger 
– Geen EHBO- of BHV-diploma 
– Geen ervaring met het verwijderen van een teek 
– Zelf in staat om een instructie te lezen 

• Eyetracker-onderzoek: 
– Uitvoerbaarheid 
– Daadwerkelijk begrip 

• Vragenlijst: 
– Need for cognition en zelfeffectiviteit 
– Gepercipieerde begrijpelijkheid 
– Oproepbaarheid 
– Aantrekkelijkheid 
 
 

 
 

Van vóór naar achter of van links naar rechts? 
Gebruikersonderzoek naar de positionering van afbeeldingen en tekst in procedurele instructies 
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• Ouders met een kind van 16 jaar of jonger; 
• Geen EHBO- of BHV-diploma; 
• Geen ervaring met het verwijderen van een teek; 
• Zelf in staat om een instructie te lezen. 
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ABSTRACT: In ‘Eerste hulp’ situaties is het van belang dat tekst en beeld in instructies zo zijn vormgegeven dat ook leken snel en adequaat kunnen 
handelen. Een corpusanalyse van 15 tekenbeetinstructies toont aan dat zelfs deze eenvoudige instructies verschillen in inhoud en vormgeving. In de tekst 
worden naast de kernhandelingen (bv. ‘pak de teek vast’) soms ook voorbereidende handelingen (‘neem een pincet’) en afsluitende handelingen (‘ontsmet 
de wond’) beschreven. De afbeeldingen staan vóór, na, naast of tussen de tekst en visualiseren handelingen (bv. hoe de teek uit de wond getrokken 
wordt) of – anders dan in de tekst – het handelingsresultaat (hand houdt een pincet vast). In een gebruikersstudie met  22 proefpersonen  zijn vier 
variaties van dezelfde tekenbeetinstructie getest, waarbij de afbeeldingen boven, onder, links of rechts van de tekst gepresenteerd werden. Met 
oogbewegingsregistratie en video-opnames is vastgelegd hoe uitvoerders de verschillende instructies verwerken. Vervolgens is met een vragenlijst begrip, 
oproepbaarheid en aantrekkelijkheid van de instructies gemeten. De vier versies verschillen niet in begrijpelijkheid, maar voor oproepbaarheid, 
aantrekkelijkheid en uitvoerbaarheid scoort de versie waarbij de tekst links van de afbeeldingen staat het beste. Er kan geconcludeerd worden dat 
gebruikers van tekenbeetinstructies eerst stapsgewijs de tekst lezen en vervolgens de bijbehorende afbeeldingen willen zien.  

INTRODUCTIE 
Jaarlijks lopen gemiddeld één miljoen Nederlanders een tekenbeet 
op. Teken lijken op kleine platte spinnetjes. Ze komen voor in de 
natuur. Teken kunnen zich vastbijten in de huid van menselijke 
voorbijgangers en de Lymebacterie overdragen. Als gevolg van deze 
bacterie kan het menselijk zenuwstelsel worden aangetast, ook wel 
bekend als de ziekte van Lyme (RIVM, 2016). 

ONDERZOEKSVRAAG 

CORPUSANALYSE 

Welke invloed heeft de lay-out van afbeeldingen en tekst op het 
gebruik van tekenbeetinstructies?  

• 15 tekenbeetinstructies geanalyseerd 
• Handelingsstructuur tekst: 

 
 
 
 

• Handelingsstructuur beeld: 
 
 
 
 
 
 
 
 

HYPOTHESE 

RESULTATEN 
– Uitvoerbaarheid 
 
 
 
– Begrijpelijkheid 
 
 
 
– Oproepbaarheid 
 
 
 
– Aantrekkelijkheid 

 
 

CONCLUSIE 

 
De lay-out van afbeeldingen en tekst heeft geen invloed op het 
begrip, maar wel op de effectiviteit van tekenbeetinstructies. 
Plaatsing van afbeeldingen rechts van de tekst (VertTB) is het meest 
effectief  qua uitvoerbaarheid, oproepbaarheid en aantrekkelijkheid. 
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TEKENBEETINSTRUCTIES 
Als de afbeeldingen naast de tekst geplaatst worden, bevordert de 
kortere afstand tussen tekst en beeld de verwerking, acceptatie en 
uitvoerbaarheid van de tekenbeetinstructie.  
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