
 

 GEZOCHT! 
Voor onderzoek naar gebruiksvriendelijkheid 
van Virtual Reality Supermarkt App 

• Mannen en vrouwen met prediabetes en 
diabetes type 2 

• Uit de omgeving Amsterdam 
• Tussen de 18 en 65 jaar 
• Interesse in mobiele telefonie en nieuwe 

technologie

WIE ZIJN WIJ? 
Bij het Amsterdam Center for Health 
Communication, onderdeel van ASCoR, doen we 
onderzoek naar de beleving en ervaring van 
nieuwe gezondheidstechnologieën. Zo hopen we 
dat we technologieën kunnen ontwikkelen die 
steeds beter aansluiten bij de behoeftes van 
mensen.  
Meer informatie over ons? 
www.healthcommunication.nl

WAT HOUDT HET ONDERZOEK IN? 
Als onderzoeksdeelnemer komt u gedurende vier aaneengesloten dagen naar het communicatie-lab 
(COMLAB) van de Universiteit van Amsterdam aan de Nieuwe Achtergracht 129. De tweede en 
derde dag zult u ongeveer 30 minuten in ons lab zijn, op de eerste en laatste dag zal dat ongeveer 
45 minuten zijn. 

Gedurende uw bezoek aan het COMLAB zullen wij u elke dag vragen een spel te spelen - dit spel 
wordt gespeeld op een mobiele telefoon die wij voor u plaatsen in een Virtual Reality headset. 
Deze headset wordt aan u aangepast, zodat deze gedurende het spel comfortabel zit. In het spel 
zult u door een virtuele supermarkt omgeving kunnen bewegen, waarin u op zoek moet gaan naar 
specifieke producten. Op de laatste dag van de studie krijgt u van ons ook de gelegenheid om in een 
realistische Virtual Reality omgeving rond te wandelen, zonder dat hier een spel-element aan 
verbonden is. Aan het einde van elke dag zullen wij u kort naar uw ervaringen van die dag vragen 
middels een online vragenlijst. 

De vergoeding voor deelname aan dit onderzoek is 55 euro.

MEER WETEN OF AANMELDEN? 
Wilt u meer weten over deze studie, of 
aanmelden voor deelname? Neem dan 
vrijblijvend contact op met  
Dr. Gert-Jan de Bruijn 
(g.j.debruijn@uva.nl).  

Dit onderzoek wordt financieel 
mogelijk gemaakt door ZonMw en Diabetesfonds.
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