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Introductie 
Dit testrapport bevat de resultaten van de gebruikerstesten die op 5 december 2018 zijn 
voor de warme en competente chatbot.  
 
De onderstaande links bevat alle resultaten van de ingevulde formulieren van de 
testgebruikers.  
Link naar de resultaten van chatbot 1, warme chatbot  
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1RAmsSuDUq7bljH7ydftJGKwpID5H1orj9-p9N6dLg
KA/edit?usp=sharing  
 
Link naar de resultaten van chatbot 2, competente chatbot 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/11Yrvbk4C5fHWTpHkPoj_BSbpANLwlW6oYi1dZdc
bs64/edit?usp=sharing  

Theoretisch kader 
Beschrijving voorwerk & eerdere bevindingen 
 

Opzet en uitvoering  

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1RAmsSuDUq7bljH7ydftJGKwpID5H1orj9-p9N6dLgKA/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1RAmsSuDUq7bljH7ydftJGKwpID5H1orj9-p9N6dLgKA/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/11Yrvbk4C5fHWTpHkPoj_BSbpANLwlW6oYi1dZdcbs64/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/11Yrvbk4C5fHWTpHkPoj_BSbpANLwlW6oYi1dZdcbs64/edit?usp=sharing


Resultaten 

Samenvatting resultaten warme chatbot 

 
 

 



N= 23 
 
Gemiddeld cijfer op vertrouwen: 7,0 
Gemiddeld cijfer op warm: 6,7  
Gemiddeld cijfer op competent: 6,8  

 



Hoog vertrouwen 
Respondenten met een score vertrouwen 8 of hoger met een gemiddelde van 4 of 
hoger op eerste vragen. 
 
Respondent 5: 21 jaar, vrouw 
Alle vragen worden goed beantwoord op een vervolgvraag na.  
 
Respondent 15: 23 jaar, man 
8/11 goed 
3/11 fout 
De meeste vragen zijn goed beantwoord.  
 
Respondent 25: 20 jaar, man 
8/9 goed  
1/9 fout 
Bijna alle vragen zijn goed beantwoord. 
 
Respondent 19: 18 jaar, man 
Alle vragen worden goed beantwoord op een vraag na. De enige vraag die niet kon worden 
beantwoord was een relatief lange vraag.  
 
Respondent 21: 18 jaar, man 
Alle vragen worden goed beantwoord op een vraag na waarvan er geen antwoord in 
Dialogflow staat. 
 
Respondent 37: 21 jaar, vrouw 
Alle vragen worden goed beantwoord op een vraag na waarvan er geen antwoord in 
Dialogflow staat. 
 

  

 



Laag vertrouwen 
Respondenten met een score vertrouwen 4 of lager met een gemiddelde van 3,5 of 
lager op eerste vragen. 
 
Respondent 17: 38 jaar, man 
7/19 goed 
9/19 fout 
3/19 geen antwoord in dialogflow 
 
Deze testpersoon heeft vooral foutieve antwoorden gekregen op de vraag of er alcohol mag 
worden gebruikt na de behandeling, waarop het antwoord algemeen gericht is op drinken. 
Deze persoon heeft gezegd dat het cijfer op vertrouwen om die reden laag scoort. 
 
De meeste vragen kon de chatbot niet correct beantwoorden of het antwoord bestond niet in 
Dialogflow. De juiste antwoorden waren verder wel prima. 
 
Respondent 31: 17 jaar, man 
De meeste vragen in dit dialoog hadden geen betrekking tot het onderwerp pijn, waardoor 
de meeste vragen geen antwoorden kregen.  
 
Respondent 45: 52 jaar, vrouw 
3/9 goed 
6/9 fout 
 
De meeste vragen klopte het antwoord niet of kreeg de gebruiker geen antwoord. Daarnaast 
waren ook een aantal vervolgvragen gesteld waar geen antwoord op was. Dit komt doordat 
er momenteel geen follow-ups in Dialogflow staan. 
 

  

 



Patronen 
Een dialoog waarbij merendeels van de vragen correct wordt beantwoord krijgt een 
voldoende. Een dialoog met een paar goede antwoorden en waarbij merendeels van de 
vragen foutief wordt beantwoord krijgt een onvoldoende. 
 
Relatief korte vragen bij de conversaties die op vertrouwen hoog scoren wist de warme 
chatbot een goed antwoord op. De meeste vragen hiervan hadden betrekking tot de 
synoniemen ‘hoe de behandeling eruit ziet’, ‘hoe lang duurt de operatie’, ‘hoe lang duurt de 
verdoving’, ‘bloed’, ‘eten en drinken’, ‘autorijden’, ‘medicatie’ en ‘pijnstillers’. 
 
Een gebruiker stelde een vraag op een moeilijke en lange manier waarop de chatbot geen 
antwoord wist te geven. Deze gebruiker heeft daarna alleen maar korte en bondige vragen 
gesteld, waarop het gesprek goed verliep. 
 
 
 

  

 



Samenvatting resultaten competente chatbot 

 
 
N=20 
 
Gemiddeld cijfer op vertrouwen: 7,0 
Gemiddeld cijfer op warm: 5,5  
Gemiddeld cijfer op competent: 7,5 
 
  

 



Hoog vertrouwen 
Respondenten met een score vertrouwen 8 of hoger met een gemiddelde van 4 of 
hoger op eerste vragen. 
 
Respondent 2: 19 jaar, man. 
Stelt directe vragen die betrekking hebben op de dialoog. Kort gesprek van zes vragen. Alle 
vragen zijn beantwoord inclusief de juiste informatie.  
 
Respondent 6: 21 jaar, man. 
Inhoudelijk vragen worden goed beantwoord. Specifieke vraag staat er niet in met betrekking 
tot het gezicht.  
 
Respondent 10: 20 jaar, man. 
Kort gesprek van drie vragen. Alle drie de vragen worden beantwoord. 
 
Respondent 16: 26 jaar, man. 
Uitgebreid dialoog met veel vragen inclusief beantwoording. De antwoorden bevatten directe 
taal en vakjargon. Enkele vragen opnieuw geformuleerd vanwege geen antwoord. 
 
Respondent 18: 18 jaar, man. 
Kort dialoog maar uitgebreide beantwoordingen. Dit specifieke antwoord verschaft veel 
informatie waardoor mogelijk andere vragen worden uitgesteld. 
 
Respondent 24: 23 jaar, man. 
Dialoog van 11 vragen. Enkele vragen worden niet beantwoord. Respondent stelt gerichte 
vragen en krijgt gericht antwoord terug. Dialoog bevat het antwoord over of de verdoving pijn 
doet.  
 
Respondent 30: 20 jaar, man. 
Kort dialoog, bevat wederom uitgebreide antwoord wat veel informatie verschaft. 
 
Respondent 34: 18 jaar, man. 
Uitgebreid dialoog maar, vaak dezelfde beantwoording op een vraag. Geeft één keer aan 
geen antwoord te weten. Follow-up vragen worden niet herkend (staan er overigens niet in). 
 
Respondent 38: 20 jaar, man. 
Eerste indruk is dat het gesprek vloeiend loopt, bijpassende antwoorden op de vragen. 
Daarnaast wordt er een vraag gesteld waar de chatbot geen antwoord op heeft maar, een 
soortgelijk antwoord terug geeft. Wanneer een andere vraag wordt gesteld vloeit het gesprek 
weer verder. 
 
  

 



Respondent 40: 19 jaar, man. 
Perfecte dialoog, gerichte vragen met bijbehorende antwoorden. Enkele vraag die niet goed 
wordt beantwoord. De chatbot reageert met ‘’extreem’’ competente en informatieve 
antwoorden.  

 



Laag vertrouwen 
Respondenten met een score vertrouwen 4 of lager met een gemiddelde van 3,5 of 
lager op eerste vragen. 
 
Respondent 20: 26 jaar, man. 
Enorm uitgebreide dialoog. Respondent gaat in op de antwoorden van de chatbot. Wanneer 
de ‘’standaardvragen’’ zijn geweest worden er specifieke vragen gesteld waar de chatbot 
geen antwoord op heeft. De chatbot reageert zes keer zonder reactie op de respondent.  
 
Respondent 32: 17 jaar, man. 
Over het algemeen reageert de chatbot met bijpassende antwoorden. Wanneer de 
respondent ingaat op de antwoorden van de chatbot wordt het lastiger. De antwoorden die 
zijn gegeven bevatten competente richtingen. 
 
Respondent 36: 19 jaar, man. 
De respondent stelt weinig vragen die betrekking hebben tot pijn. Zodra er meer gerichte 
vragen worden gesteld vraagt de respondent door op deze vragen en begint de chatbot te 
haperen. Over het algemeen een slechte conversatie. 
 
Respondent 42: 52 jaar, vrouw. 
Gesprek verloopt traag. Respondent reageert meer dan dat er vragen worden gesteld. De 
vragen die gesteld worden zijn voldoende beantwoord.  

Patronen 
Wanneer wordt ingegaan op de beantwoording van de chatbot hapert de chatbot vanwege 
geen follow-ups. De is momenteel alleen in staat informatie te zenden. 
 
Wanneer er vragen zijn die niet betrekking hebben tot de functie van de chatbot ontstaat er 
ruis tijdens de conversatie. Met andere woorden, als het doel van de chatbot niet duidelijk is 
verloopt de conversatie slechter. 
 
Indicatie: wanneer een antwoord veel informatie bevat, verkort dit mogelijk de conversatie. 
De respondent krijgt met een specifiek antwoord, antwoord op meerdere vragen tegelijk. 
 
 

 

 

  

 



Conclusies 
1. Warme bot ontwerpen die als warm wordt ervaren. 
2. Competente bot ontwerpen die wordt ervaren als competent. 
3. Competente chatbot scoort beter op vertrouwen dan warm, wat de aanname ontkracht 
wordt. 
4. Warme chatbot scoort hoger op competentie dan op warm zelf. 
   -Medische context is mogelijk al competenter geformuleerd dan warm. 
   -Geen warme antwoorden, aangezien niet alle antwoorden extreem warm geformuleerd 
konden worden. 

  

 



Aanbevelingen  

 



Datalijst  

Warme chatbot 
Respondent 1: 
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Competente chatbot 
Respondent 2: 
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