Uitslag testen

Inhoudsopgave

Respondent 1: Warme chatbot
De onderstaande vragen zijn gericht op de studenten tussen de 15 en 25 jaar die het
vooropgestelde scenario hebben meegekregen en vervolgens de chatbot hebben getest.
1. Had je al eerder een verstandskies laten verwijderen?
-Redelijk makkelijk, geen moeilijke heden
2. Weet jij nu genoeg op het gebied van pijn na de verwijdering van verstandskiezen?
-ja, dat had hij wel gezegd, dat je 3 dagen behoorlijk ziek van kan worden.
3. Hoe vind jij dat de chatbot momenteel functioneert?
-Hij snapt me niet echt goed.
4. Kon de chatbot antwoord geven op al jouw vragen?
-Nee niet allemaal, wel al een paar. Sommige was hij later mee.
5. Wat vond je van de lengte van de antwoorden?
Prima, niet te lang.
6. Wat voor gevoel gaf de toon van de chatbot je?
-Droog. Behulpzaam. Off toon, beetje rare antwoorden.
7. Kun je aangeven wat de chatbot goed deed?
-Wel duidelijk in wat hij zei. Ik snapte wel dat wat hij zegt. Lekker simpel, geen moeilijke zin
structuur.
8. Zijn er verbeterpunten voor de chatbot?
-Sommige vragen snapt hij niet. Vaak zegt hij iets anders interpreteert hij het anders.

Respondent 2: Competente chatbot
De onderstaande vragen zijn gericht op de studenten tussen de 15 en 25 jaar die het
vooropgestelde scenario hebben meegekregen en vervolgens de chatbot hebben getest.
1. Had je al eerder een verstandskies laten verwijderen?
-Ja, 1e keer. 2e keer niet pijn, duurde lang voordat mijn wang minder dik werd.
2. Weet jij nu genoeg op het gebied van pijn na de verwijdering van verstandskiezen?
-Niet echt genoeg, vanwege de antwoorden.
3. Hoe vind jij dat de chatbot momenteel functioneert?
-Schoonheids foutjes vanwege de vraagstelling, de lijn is wel in de goede richting.
4. Kon de chatbot antwoord geven op al jouw vragen?
-Nee,
5. Wat vond je van de lengte van de antwoorden?
-Wel redelijk, niet echt te lang. Wel een beetje.
6. Wat voor gevoel gaf de toon van de chatbot je?
-Informatief, voelt wel als een chatbot aan. Wel een goed gevoel erbij.
7. Kun je aangeven wat de chatbot goed deed?
-Informatieve uitleg bij de vragen die die echt kon beantwoorden.
8. Zijn er verbeterpunten voor de chatbot?
-Dat hij alle vragen kan beantwoorden.

Respondent 3: Warme chatbot
De onderstaande vragen zijn gericht op de studenten tussen de 15 en 25 jaar die het
vooropgestelde scenario hebben meegekregen en vervolgens de chatbot hebben getest.
1. Had je al eerder een verstandskies laten verwijderen?
-Nee mijn zus wel ongeveer 8, weet er wel wat van af.
2. Weet jij nu genoeg op het gebied van pijn na de verwijdering van verstandskiezen?
-Niet naar gevraagd.
3. Hoe vind jij dat de chatbot momenteel functioneert?
-Standaard vragen wel goed, de wat moeilijkere vragen moet opgelet worden.
4. Kon de chatbot antwoord geven op al jouw vragen?
-Nee.
5. Wat vond je van de lengte van de antwoorden?
-Antwoorden die goed waren, maar dus niet al te lang wel compact.
6. Wat voor gevoel gaf de toon van de chatbot je?
-Helpend.
7. Kun je aangeven wat de chatbot goed deed?
-Compacte antwoorden. De informatie waar je naar vroeg kreeg je terug.
8. Zijn er verbeterpunten voor de chatbot?
-Allergische zijn, of heel bang zijn. Dat de meeste antwoorden erin zitten.

Respondent 4: Competente chatbot
De onderstaande vragen zijn gericht op de studenten tussen de 15 en 25 jaar die het
vooropgestelde scenario hebben meegekregen en vervolgens de chatbot hebben getest.
1. Had je al eerder een verstandskies laten verwijderen?
-Ja, 2 in een keer. Minder spannend. Thuis kwam wel vaag wat er moest gebeuren voor ik
naar de dokter moest. ik moest alleen spoelen met een spul, dat was duidelijk maar je zou
het erin kunnen zetten.
2. Weet jij nu genoeg op het gebied van pijn na de verwijdering van verstandskiezen?
-Genoeg informatie.
3. Hoe vind jij dat de chatbot momenteel functioneert?
-Niet zo heel erg goed. Kleine problemen.
4. Kon de chatbot antwoord geven op al jouw vragen?
-Ja vragen met hoe lang beantwoordde die meestal met een specifieke vraag.
5. Wat vond je van de lengte van de antwoorden?
-Goede lengte, genoeg informatie en kort.
6. Wat voor gevoel gaf de toon van de chatbot je?
-Informatief, oké.
7. Kun je aangeven wat de chatbot goed deed?
-Veel informatie verschaffen, wel genoeg.
8. Zijn er verbeterpunten voor de chatbot?
-In ieder geval, een paar vragen waar die niet op reageerde goed. Klein probleempje met de
woorden hoe lang.

Respondent 5: Warme chatbot
De onderstaande vragen zijn gericht op de studenten tussen de 15 en 25 jaar die het
vooropgestelde scenario hebben meegekregen en vervolgens de chatbot hebben getest.
1. Had je al eerder een verstandskies laten verwijderen?
-Nee,
2. Weet jij nu genoeg op het gebied van pijn na de verwijdering van verstandskiezen?
-Nee.
3. Hoe vind jij dat de chatbot momenteel functioneert?
-Niet goed genoeg, bijvoorbeeld dingen als hoe lang, kan ook verdoving als operatie.
4. Kon de chatbot antwoord geven op al jouw vragen?
-Nee
5. Wat vond je van de lengte van de antwoorden?
-Goede lengte, duidelijk goed geformuleerd.
6. Wat voor gevoel gaf de toon van de chatbot je?
-Prima, goed Nederlands taalgebruik goed te volgen.
7. Kun je aangeven wat de chatbot goed deed?
-Antwoorden die die geeft goed zijn, alleen dat er meer vragen in moeten.
8. Zijn er verbeterpunten voor de chatbot?
-Hoe lang, probeer beter te specificeren in plaats van foutieve antwoorden.

Respondent 6: Competente chatbot
De onderstaande vragen zijn gericht op de studenten tussen de 15 en 25 jaar die het
vooropgestelde scenario hebben meegekregen en vervolgens de chatbot hebben getest.
1. Had je al eerder een verstandskies laten verwijderen?
-Nee,
2. Weet jij nu genoeg op het gebied van pijn na de verwijdering van verstandskiezen?
-Beetje
3. Hoe vind jij dat de chatbot momenteel functioneert?
-Ik zou meer de pijn beschrijven hoe het zou gebeuren als je tand eruit wordt getrokken.
4. Kon de chatbot antwoord geven op al jouw vragen?
-De meeste niet.
5. Wat vond je van de lengte van de antwoorden?
-Goede lengtes, goed beschreven.
6. Wat voor gevoel gaf de toon van de chatbot je?
-Informatief, niet echt als een persoon maar wel goede informatie.
7. Kun je aangeven wat de chatbot goed deed?
-Alles goed beschrijven.
8. Zijn er verbeterpunten voor de chatbot?
-Onverwachte vragen erin doen. denk ik.

Respondent 7: Warme chatbot
De onderstaande vragen zijn gericht op de studenten tussen de 15 en 25 jaar die het
vooropgestelde scenario hebben meegekregen en vervolgens de chatbot hebben getest.
1. Had je al eerder een verstandskies laten verwijderen?
-Nee, ik heb er nog drie.
2. Weet jij nu genoeg op het gebied van pijn na de verwijdering van verstandskiezen?
-Mwa, ik zou nog steeds kunnen weten over, maar de basics wel.
3. Hoe vind jij dat de chatbot momenteel functioneert?
-Goed, ligt eraan hoeveel vragen je zou kunnen stellen. Tot nu toe goed.
4. Kon de chatbot antwoord geven op al jouw vragen?
-Ja denk het wel, het specifieke wel een beetje anders dat dat ik verwachte.
5. Wat vond je van de lengte van de antwoorden?
-Niet te lang, het moet kort en overzichtelijk zijn. Niet te kort.
6. Wat voor gevoel gaf de toon van de chatbot je?
-Geen antwoord.
7. Kun je aangeven wat de chatbot goed deed?
-Goede conclusie opschrijven bij de vraag die je stelt.
8. Zijn er verbeterpunten voor de chatbot?
-Linkje kan doorsturen naar een maps een kaakchirurg, dat hij je kan verbinden. Soort
doorverwijzing.

Respondent 8: Competente chatbot
De onderstaande vragen zijn gericht op de studenten tussen de 15 en 25 jaar die het
vooropgestelde scenario hebben meegekregen en vervolgens de chatbot hebben getest.
1. Had je al eerder een verstandskies laten verwijderen?
-Nee,
2. Weet jij nu genoeg op het gebied van pijn na de verwijdering van verstandskiezen?
-Redelijk
3. Hoe vind jij dat de chatbot momenteel functioneert?
-De vragen die ik heb gesteld kregen een beantwoording.
4. Kon de chatbot antwoord geven op al jouw vragen?
-Ja
5. Wat vond je van de lengte van de antwoorden?
-Genoeg informatie.
6. Wat voor gevoel gaf de toon van de chatbot je?
-Professionele toon.
7. Kun je aangeven wat de chatbot goed deed?
-Beantwoorden op je vraag.
8. Zijn er verbeterpunten voor de chatbot?
-Ik weet zo niet wat er mist.

Respondent 9: Warme chatbot
De onderstaande vragen zijn gericht op de studenten tussen de 15 en 25 jaar die het
vooropgestelde scenario hebben meegekregen en vervolgens de chatbot hebben getest.
1. Had je al eerder een verstandskies laten verwijderen?
-Nee,
2. Weet jij nu genoeg op het gebied van pijn na de verwijdering van verstandskiezen?
-Wel een beetje, sommige antwoorden zijn wel behulpzaam. Een aantal dingetjes
beantwoord die niet.
3. Hoe vind jij dat de chatbot momenteel functioneert?
-Opzich redelijk normaal. Ik stel niet de meest makkelijke vragen, maar de vragen die
redelijk basic zijn kun je wel stellen.
4. Kon de chatbot antwoord geven op al jouw vragen?
-Nee niet allemaal. Soms herkend die een woord in een zin, maar dan krijg je een antwoord
wat niet te maken heeft met mijn vraag.
5. Wat vond je van de lengte van de antwoorden?
-Dat viel reuze mee, het is overzichtelijk niet te veel niet te weinig.
6. Wat voor gevoel gaf de toon van de chatbot je?
-Rustig, proberen vriendelijk te zijn.
7. Kun je aangeven wat de chatbot goed deed?
-Beleefd taalgebruik, niet te moeilijke zinnen. Geen spellingsfouten.
8. Zijn er verbeterpunten voor de chatbot?
-Zorg voor follow-ups, de automatische premade defaults. Loopt het wat lekkerder.

Respondent 10: Competente chatbot
De onderstaande vragen zijn gericht op de studenten tussen de 15 en 25 jaar die het
vooropgestelde scenario hebben meegekregen en vervolgens de chatbot hebben getest.
1. Had je al eerder een verstandskies laten verwijderen?
-Nee nog nooit.
2. Weet jij nu genoeg op het gebied van pijn na de verwijdering van verstandskiezen?
-Mwa, dat niet helemaal.
3. Hoe vind jij dat de chatbot momenteel functioneert?
-Beter dan die van mij, wel goed het geeft duidelijke antwoorden. Als je de juiste vraag stelt.
4. Kon de chatbot antwoord geven op al jouw vragen?
-Nee niet allemaal. Niet direct, geen duidelijk antwoord.
5. Wat vond je van de lengte van de antwoorden?
-Goede antwoorden, niet te kort en bevatten voldoende informatie.
6. Wat voor gevoel gaf de toon van de chatbot je?
-Formeel, netjes informatief.
7. Kun je aangeven wat de chatbot goed deed?
-In de buurt van wat je vroeg, hij kwam wel steeds in de buurt van wat ik vroeg.
8. Zijn er verbeterpunten voor de chatbot?
-Kleine onnozele dingetjes, wat mag je eten, wat mag je niet eten.

Respondent 11: Warme chatbot
De onderstaande vragen zijn gericht op de studenten tussen de 15 en 25 jaar die het
vooropgestelde scenario hebben meegekregen en vervolgens de chatbot hebben getest.
1. Had je al eerder een verstandskies laten verwijderen?
-Nee, ik moet het misschien binnenkort wilt laten doen.
2. Weet jij nu genoeg op het gebied van pijn na de verwijdering van verstandskiezen?
-Wordt goed aangegeven.
3. Hoe vind jij dat de chatbot momenteel functioneert?
-Best prima, de meeste vragen worden beantwoordt. Maar dat is volledig verschillend.
4. Kon de chatbot antwoord geven op al jouw vragen?
-Nee niet allemaal maar een groot deel.
5. Wat vond je van de lengte van de antwoorden?
-Prima, goed stuk tekst, prima.
6. Wat voor gevoel gaf de toon van de chatbot je?
-Professioneel, niet al te robot-achtig.
7. Kun je aangeven wat de chatbot goed deed?
-Vragen beantwoorden.
8. Zijn er verbeterpunten voor de chatbot?
-Kijk naar uitgebreider. Het moet wat uitgebreider. Hartstikke prima tot nu toe.

Respondent 12: Competente chatbot
De onderstaande vragen zijn gericht op de studenten tussen de 15 en 25 jaar die het
vooropgestelde scenario hebben meegekregen en vervolgens de chatbot hebben getest.
1. Had je al eerder een verstandskies laten verwijderen?
-Nee.
2. Weet jij nu genoeg op het gebied van pijn na de verwijdering van verstandskiezen?
-Jawel,
3. Hoe vind jij dat de chatbot momenteel functioneert?
-Ja goed, duidelijk en veel uitleg. Niet veel door te vragen.
4. Kon de chatbot antwoord geven op al jouw vragen?
-Bij eentje had ik wel hetzelfde antwoord.
5. Wat vond je van de lengte van de antwoorden?
-Goed uitgebreid, maar dat is wel goed.
6. Wat voor gevoel gaf de toon van de chatbot je?
-Professioneel.
7. Kun je aangeven wat de chatbot goed deed?
-Uitgebreid duidelijk antwoord geven.
8. Zijn er verbeterpunten voor de chatbot?
-Nee niet echt, niet dat ik weet.

Respondent 13: Warme chatbot
De onderstaande vragen zijn gericht op de studenten tussen de 15 en 25 jaar die het
vooropgestelde scenario hebben meegekregen en vervolgens de chatbot hebben getest.
1. Had je al eerder een verstandskies laten verwijderen?
-Nee,
2. Weet jij nu genoeg op het gebied van pijn na de verwijdering van verstandskiezen?
-Iets anders antwoord gehad op sommige vragen.
3. Hoe vind jij dat de chatbot momenteel functioneert?
-Nog niet optimaal.
4. Kon de chatbot antwoord geven op al jouw vragen?
-Nee niet op allemaal.
5. Wat vond je van de lengte van de antwoorden?
-Die zijn wel goed denk ik, goede lengte.
6. Wat voor gevoel gaf de toon van de chatbot je?
-Vriendelijk, net alsof je tegen de dokter praat.
7. Kun je aangeven wat de chatbot goed deed?
-Gerust stellen.
8. Zijn er verbeterpunten voor de chatbot?
-Verschillende vragen, zat het in het antwoord maar sommige antwoorden kloppen denk ik
nog niet helemaal.

Respondent 14: Competente chatbot
De onderstaande vragen zijn gericht op de studenten tussen de 15 en 25 jaar die het
vooropgestelde scenario hebben meegekregen en vervolgens de chatbot hebben getest.
1. Had je al eerder een verstandskies laten verwijderen?
-Nee nog niet.
2. Weet jij nu genoeg op het gebied van pijn na de verwijdering van verstandskiezen?
-Zover ik weet wel.
3. Hoe vind jij dat de chatbot momenteel functioneert?
-Antwoorden zijn duidelijk, redelijk algemene vragen stel zal wel duidelijk zijn.
4. Kon de chatbot antwoord geven op al jouw vragen?
-Voor de vragen die ik had ja.
5. Wat vond je van de lengte van de antwoorden?
-Wat erin moet staan, wel veel maar wat erin moet staan.
6. Wat voor gevoel gaf de toon van de chatbot je?
-Professioneel, gewoon op niveau.
7. Kun je aangeven wat de chatbot goed deed?
-Antwoorden gewoon goed.
8. Zijn er verbeterpunten voor de chatbot?
-Nee, ik vind het wel duidelijk.

Respondent 15: Warme chatbot
De onderstaande vragen zijn gericht op de studenten tussen de 15 en 25 jaar die het
vooropgestelde scenario hebben meegekregen en vervolgens de chatbot hebben getest.
1. Had je al eerder een verstandskies laten verwijderen?
-Nee
2. Weet jij nu genoeg op het gebied van pijn na de verwijdering van verstandskiezen?
-Voor mij wel in ieder geval.
3. Hoe vind jij dat de chatbot momenteel functioneert?
-Bij verdoofd/verdooft, blijft hij hangen
4. Kon de chatbot antwoord geven op al jouw vragen?
-Nee
5. Wat vond je van de lengte van de antwoorden?
-De eerste was netjes
6. Wat voor gevoel gaf de toon van de chatbot je?
-Vriendelijk gevoel, alsof een persoon die dicht bij jou staat tegen je praat.
7. Kun je aangeven wat de chatbot goed deed?
-Persoonlijk maken.
8. Zijn er verbeterpunten voor de chatbot?
-Iets met verdoving.

Respondent 16: Competente chatbot
De onderstaande vragen zijn gericht op de studenten tussen de 15 en 25 jaar die het
vooropgestelde scenario hebben meegekregen en vervolgens de chatbot hebben getest.
1. Had je al eerder een verstandskies laten verwijderen?
-Nee
2. Weet jij nu genoeg op het gebied van pijn na de verwijdering van verstandskiezen?
-Met de vragen die ik heb gesteld weet ik wel genoeg, en de informatie die ik kreeg weet ik
voldoende.
3. Hoe vind jij dat de chatbot momenteel functioneert?
-Ik zou het chatbot scherm groter maken.
4. Kon de chatbot antwoord geven op al jouw vragen?
-Ja, als ik het anders stel doet ie het wel. Maar bijvoorbeeld op 1 tot 10 doet hij het nog niet.
5. Wat vond je van de lengte van de antwoorden?
-Prima lengte, het geeft voldoende informatie, je krijgt niet een heel a4tje.
6. Wat voor gevoel gaf de toon van de chatbot je?
-Professioneel is, weet waar hij het over heeft. Kan het lijken alsof het onpersoonlijk is. Hoe
een dokter het zou zeggen.
7. Kun je aangeven wat de chatbot goed deed?
-Mijn vragen beantwoorden.
8. Zijn er verbeterpunten voor de chatbot?
-Nee verder heb ik niet zoveel meer.

Respondent 17: Warme chatbot
De onderstaande vragen zijn gericht op de studenten tussen de 15 en 25 jaar die het
vooropgestelde scenario hebben meegekregen en vervolgens de chatbot hebben getest.
1. Had je al eerder een verstandskies laten verwijderen?
-Nee
2. Weet jij nu genoeg op het gebied van pijn na de verwijdering van verstandskiezen?
-Informatie die ik ontvangen heb is goed, duidelijke antwoorden.
3. Hoe vind jij dat de chatbot momenteel functioneert?
-Prima, ⅔ goed… Werkt het voor de rest wel prima.
4. Kon de chatbot antwoord geven op al jouw vragen?
-Nee niet allemaal dus.
5. Wat vond je van de lengte van de antwoorden?
-Relatief lang, maar het is wel nuttige informatie.
6. Wat voor gevoel gaf de toon van de chatbot je?
-Lekker neutraal, informatief.
7. Kun je aangeven wat de chatbot goed deed?
-Interpretatie is wel prima wat je meestal gebruikt. Niet de correcte manier van abn om het te
vragen. Het interpreteert de meeste dingen wel goed.
8. Zijn er verbeterpunten voor de chatbot?
-Mwa, nee niet echt.

Respondent 18: Competente chatbot
De onderstaande vragen zijn gericht op de studenten tussen de 15 en 25 jaar die het
vooropgestelde scenario hebben meegekregen en vervolgens de chatbot hebben getest.
1. Had je al eerder een verstandskies laten verwijderen?
-Nee
2. Weet jij nu genoeg op het gebied van pijn na de verwijdering van verstandskiezen?
-Ja ik denk het, het kan pijn doen en rustig aan doen.
3. Hoe vind jij dat de chatbot momenteel functioneert?
-Werkt wel al goed, zitten foutjes in het zal lastig zijn om die allemaal eruit te halen.
4. Kon de chatbot antwoord geven op al jouw vragen?
-Nee. Merendeels wel.
5. Wat vond je van de lengte van de antwoorden?
-Goed, niet te lang ook niet te kort.
6. Wat voor gevoel gaf de toon van de chatbot je?
-Niks bijzonders, geruststellend. Maak het niet erger dan dat het is.
7. Kun je aangeven wat de chatbot goed deed?
-Vragen beantwoorden.
8. Zijn er verbeterpunten voor de chatbot?
-Bij sommige vragen gaf hij het verkeerde antwoord, dat kan wel verbeterd worden.

Respondent 19: Warme chatbot
De onderstaande vragen zijn gericht op de studenten tussen de 15 en 25 jaar die het
vooropgestelde scenario hebben meegekregen en vervolgens de chatbot hebben getest.
1. Had je al eerder een verstandskies laten verwijderen?
-Nee
2. Weet jij nu genoeg op het gebied van pijn na de verwijdering van verstandskiezen?
-Niet persé wat ik vroeg maar wel een klein beetje.
3. Hoe vind jij dat de chatbot momenteel functioneert?
-Niet zo goed, ik heb eigenlijk niet echt antwoord gekregen.
4. Kon de chatbot antwoord geven op al jouw vragen?
-Nee.
5. Wat vond je van de lengte van de antwoorden?
-Prima, wel duidelijk als je daadwerkelijk dan krijgt.
6. Wat voor gevoel gaf de toon van de chatbot je?
-Formeel, prima.
7. Kun je aangeven wat de chatbot goed deed?
-Hij gaf antwoord.
8. Zijn er verbeterpunten voor de chatbot?
-Uitbreiden. meer antwoorden erin zetten.

Respondent 20: Competente chatbot
De onderstaande vragen zijn gericht op de studenten tussen de 15 en 25 jaar die het
vooropgestelde scenario hebben meegekregen en vervolgens de chatbot hebben getest.
1. Had je al eerder een verstandskies laten verwijderen?
-Nee
2. Weet jij nu genoeg op het gebied van pijn na de verwijdering van verstandskiezen?
-Ja dat wel.
3. Hoe vind jij dat de chatbot momenteel functioneert?
-Redelijk,
4. Kon de chatbot antwoord geven op al jouw vragen?
-Basis vragen wel, sommige details vragen had die wat moeite mee.
5. Wat vond je van de lengte van de antwoorden?
-Prettig om te lezen, waardoor je toch snel informatie tot je kan nemen.
6. Wat voor gevoel gaf de toon van de chatbot je?
-Geruststellende toon, gewoon normaal.
7. Kun je aangeven wat de chatbot goed deed?
-Goede informatie geven, ook wat vervolgingen zijn.
8. Zijn er verbeterpunten voor de chatbot?
-Nee dat niet, Sommige vragen uitwerkingen.

Conclusie warm
1. Had je al eerder een verstandskies laten verwijderen?
Er waren twee van de tien potentiële patiënten die wel eens een verstandskies hadden laten
verwijderen. Beide potentiële patiënten hadden er geen moeite mee. Een van hen wist nog
dat na de behandeling gespoeld moest worden met een spoelmiddel.
Een van de tien wist er wel wat vanaf, aangezien een familielid de operatie had
meegemaakt. De anderen hadden dit nog nooit meegemaakt.
2. Weet jij nu genoeg op het gebied van pijn na de verwijdering van verstandskiezen?
Twee potentiële patiënten wisten nog niet genoeg na de chat. Drie potentiële patiënten
wisten wel meer dan dat zij wisten. De helft weet genoeg.
3. Hoe vind jij dat de chatbot momenteel functioneert?
Drie van de tien potentiële patiënten vonden dat de chatbot op dit moment niet goed werkt.
De anderen kregen de juiste antwoorden op hun vragen.
Een tip was om nog naar het synoniem verdoofd te kijken. De makkelijkere vragen wist de
chatbot goed te beantwoorden, maar ingewikkeldere vragen kent de chatbot nog niet.
4. Kon de chatbot antwoord geven op al jouw vragen?
Twee van de tien potentiële patiënten kregen geen correcte antwoorden op hun vragen. Bij
de anderen klopte de vragen niet allemaal, maar wel voor een groot deel.
Tip: check de synoniemen nog eens. Een van de potentiële patiënten kreeg bij een vraag
niet het antwoord op de juiste vraag, maar wel een antwoord die betrekking heeft op een
bepaalde synoniem.
5. Wat vond je van de lengte van de antwoorden?
Een van de tien potentiële patiënten vond een antwoord relatief lang, die bijna het hele
scherm in beslag nam, maar het was wel nuttige informatie. Alle anderen vonden de lengte
prima, kort, overzichtelijk en niet te kort.
6. Wat voor gevoel gaf de toon van de chatbot je?
De gevoelens qua toon verschilden per persoon:
- Droog.
- Behulpzaam.
- Helpend.
- Vriendelijk (2x).
- Rustig.
- Neutraal.
- Professioneel / formeel (3x).
- Prima, goed Nederlands taalgebruik goed te volgen.

7. Kun je aangeven wat de chatbot goed deed?
Een aantal potentiële patiënten vond dat de chatbot duidelijke antwoorden en conclusies
gaf. De antwoorden zijn lekker simpel en heeft geen moeilijke zinsstructuur. De warme
chatbot is beleefd, heeft geen spellingsfouten, kan de potentiële patiënt geruststellen, is
persoonlijk, prima interpretatie en gaf antwoord
8. Zijn er verbeterpunten voor de chatbot?
Er zijn een aantal verbeterpunten:
- Vragen over allergieën toevoegen.
- Probeer te specificeren op “hoe lang” en “verdoving”, zodat hierdoor foutieve
antwoorden eruit kunnen worden gefilterd.
- Mogelijk links toevoegen voor meer informatie.
- Follow-ups creëren, waardoor het gesprek beter verloopt.
Een aantal potentiële patiënten wisten geen verbeterpunten en vindt de chatbot prima.
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Conclusie competent
1. Had je al eerder een verstandskies laten verwijderen?
Over het algemeen hadden de potentiële patiënten nog geen verstandskies laten
verwijderen. In twee gevallen wanneer de verstandskies getrokken was deed dit geen pijn,
het duurde wel lang voordat de zwelling wegtrok na de operatie.
2. Weet jij nu genoeg op het gebied van pijn na de verwijdering van verstandskiezen?
De meerderheid gaf aan dat met de vragen die gesteld waren er genoeg informatie was
verstrekt. Slechts vier van de tien vond van niet vanwege onbeantwoorde vragen.
3. Hoe vind jij dat de chatbot momenteel functioneert?
De potentiële patiënten gaven aan dat de chatbot ‘’redelijk’’ werkte. Er waren een aantal
schoonheidsfouten zoals het niet snappen van simpele vragen. Daarnaast gaven de
potentiële patiënten aan dat er duidelijke antwoorden werden gegeven. Een tip voor de
chatbot was het vergroten van het scherm waarin de respondent typte.
4. Kon de chatbot antwoord geven op al jouw vragen?
Op de basisvragen kon de chatbot antwoord geven. De chatbot gaf op vijf van de tien
antwoord. Met detail vragen zoals ‘’op schaal’’ had de chatbot het lastig.
5. Wat vond je van de lengte van de antwoorden?
De potentiële patiënten vonden de antwoorden qua lengte prima, niet te lang en niet te kort.
De antwoorden waren erg duidelijk en informatief.
6. Wat voor gevoel gaf de toon van de chatbot je?
In het gevoel qua toon van de chatbot zat veel verschil. Dit zijn de resultaten:
- Informatief (2x)
- Goede lengtes
- Professioneel (4x)
- Formeel heel netjes
- Geruststellend (2x)
7. Kun je aangeven wat de chatbot goed deed?
Wat de chatbot het beste deed was vragen beantwoordde. Daarnaast gaf de chatbot nuttige
en voldoende informatie. De chatbot gaf aan wat vervolgingen waren wat de respondenten
waardeerden.
8. Zijn er verbeterpunten voor de chatbot?
De chatbot moet uitgebreider met betrekking tot meerdere vragen. Problemen met woorden
als ‘’hoe lang, en verdoving’’ moeten verbeterd worden. Daarnaast was er de optie om
onverwachte vragen (zoals allergieën) erin te verwerken.
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Bijlage 1: Warme chatbot
Respondent 1:

Respondent 3:

Respondent 5:

Respondent 7:

Respondent 9:

Respondent 11:

Respondent 13:

Respondent 15:

Respondent 17:

Respondent 19:

Bijlage 2: Competente chatbot
Respondent 2:

Respondent 4:

Respondent 6:

Respondent 8:

Respondent: 10

Respondent 12:
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