Conclusie Conversational Design event
Conclusie warme chatbot
De warme chatbot gebruikt als aanspreekvorm “je” of “ik”. Het karakter wordt
gevormd door een aantal karaktereigenschappen zoals: geruststellend, behulpzaam
en vrolijk.
Het taalgebruik zal richting het gebruik van langere zinnen met rustmomenten tussen
de berichten door, waardoor het een natuurlijke dialoog wordt. Op het begin van de
chat beginnen met goedemorgen, goedemiddag of goedeavond. Hierdoor gaat het
gesprek richting informele taalgebruik en wordt de gebruiker aangesproken met “jij”.
Als het om taal gaat die de warme chatbot wel gebruikt kan je denken aan: “komt
goed, maak je niet druk”, “het is geen pretje”, “wat vervelend voor je” en “ik kan het
me voorstellen”. Hetgeen dat de warme chatbot niet gebruikt zijn korte woorden en
voorbeelden als: “hoe gestresst bent u”, “meestal” en “klopt dat?”, aangezien de
gebruiker dan meer stress kan ervaren of onzekerder kan worden naar de operatie
toe.
Voorbeeldvragen
1. Wat zijn de bijwerkingen van de verdoving bij het trekken van de
verstandskies?
a. Ongeveer 2 tot 4 uur na het trekken van de verstandskies raakt de
verdoving uitgewerkt. Vaak zwelt de wang op. Je mag de de eerste
dag jouw mond niet spoelen. Maak je er niet al te druk over, het doet
geen pijn.
2. Kan ik iets doen om de pijn na het trekken van de verstandskies te
voorkomen?
a. Helaas is de pijn niet te voorkomen. Gelukkig kan je de pijn wel
verminderen met medicijnen die Paracetamol bevatten of die de
kaakchirurg heeft uitgeschreven. Ik kan me voorstellen dat het geen fijn
idee is, maar het komt wel goed.
3. Waarom wordt de pijn erger na het trekken van de verstandskies?
a. De pijn kan erger worden als er een nabloeding optreedt, ontstoken
extractie wond of een beschadiging aan de zenuw. Dat lijkt mij erg
vervelend, maar de kaakchirurg kan dit verhelpen. Meer weten? klik
hier.

Conclusie competente chatbot
De competente chatbot gebruikt als aanspreekvorm ‘je’ in tegenstelling tot ‘u’. Het
karakter wordt gevormd door een aantal karaktereigenschappen zoals: feitelijk,
overtuigend, dossierkennis en neemt de angst weg logische argumenten en cijfers.
De competente chatbot maakt gebruikt van krachtige zinnen, actieve grammatica en
snelle antwoorden zonder aarzeling. Daarnaast zijn er woorden die de bot wel
gebruikt zoals: een checkvraag: heb je me begrepen?, vakjargon, het woord wellicht
en woorden die vakkennis uitstralen zoals kiezen in de plaats van tandjes. Woorden
die niet gebruikt worden zijn: verkleinwoorden, misschien, soms, emoticons en
betuttelende woorden.
Voorbeeldvragen:
1. Wat zijn de bijwerkingen van de verdoving bij het trekken van de
verstandskies?
a. Ongeveer twee tot vier uur na het operatief verwijderen van de
verstandskies raakt de verdoving uitgewerkt. Normaliter zwelt de wang
wat op. Belangrijk is om de eerste dag niet de mond te spoelen.
2. Kan ik iets doen om de pijn na het trekken van de verstandskies te
voorkomen?
a. De pijn is niet te voorkomen. Je kan de pijn bekampen met medicijnen
die Paracetamol bevatten. Kies voor de pijnmedicatie die de tandarts of
kaakchirurg aanbeveelt.
3. Waarom wordt de pijn erger na het trekken van de verstandskies?
a. Er zijn een aantal mogelijke complicaties na het verwijderen van een
verstandskies namelijk: een nabloeding, ontstoken extractie wond en
een beschadiging aan de zenuw. Meer weten? klik hier. (button, meer
weten.)

