
Neuro Usability Onderzoek 
Neuromarketing lunch-webinar





Unravel Research 

Onderzoek 

Meet wat je klant echt 
vindt met neuromarketing-
methoden als Eye Tracking 

en EEG.

Unravel Academy 

Training 

Ontdek de laatste 
neuromarketing-inzichten 

over jouw vakgebied.

Unravel Behavior 

Advies 

Advies over 
gedragsbeïnvloeding in 

marketing en 
maatschappij.



Hoeveel procent van de online A/B tests levert een significante uplift in conversie op? 

(Shukairy, 2017)



13%

(Shukairy, 2017)

(7 op de 8 brengt geen verbetering)





Topics van vandaag

Inzicht in de 
gebruikservaring 

Hoe kun je UX onderzoeken? 
Wat zijn de voors en tegens?

Neuro Usability 
Onderzoek 

Zo doe je goed neuro 
usability onderzoek

Webinar Neuro Usability Onderzoek

Praktische inzichten 
Tips om sites en apps direct 

gebruiksvriendelijker te 
maken



Manieren om inzicht te krijgen in gebruikservaring
Webinar Usability Onderzoek

Realisme

Diepgang
Interview gedurende interactie

Hardop uitspreken

Analytics

Neuro Usability





Het belang van single flow 
UX onderzoek
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6-10 Respondenten 
Per Device

Demografie 
Mix in geslacht en leeftijd. 

Dit is de beste 'stresstest' voor de UX

Een doorsnee onderzoek
Webinar Neuro Usability

Huidige gebruikers 
of  

Nieuw gebruikers



Techniek: Eye Tracking
Overzicht Onderzoek

De Tobii Glasses 3 vormt de gouden industrie-standaard voor 
outdoor eye tracking onderzoek. Door de hoge mate van precisie in 
combinatie met maximaal gebruikerscomfort, leent deze oplossing 

zich uitstekend om kijkpatronen in een realistische setting in kaart te 
brengen, bijvoorbeeld voor het usability testen op mobiel.

Tobii Glasses 3



Techniek: EEG
Overzicht Onderzoek

De B-Alert X10 van ABM registreert hersenactiviteit met 256 
metingen per seconde.  

ABM B-Alert is door onafhankelijke onderzoeken geclassificeerd als 
het beste portable EEG systeem ter wereld – zowel in comfort voor 
de respondent als betrouwbaarheid en accuraatheid van de meting. 

Het meet data met medische zuiverheid. 

ABM B-Alert X10



Van Ruwe Data tot Neuro Metric 

Na het veldwerk wordt op basis van geavanceerde 
algoritmen de ruis uit de EEG data gefilterd 
(oogknipperingen, bewegingen met hoofd en andere 
artefacten). 

Vervolgens wordt de data omgezet naar de 
wetenschappelijk sterk gefundeerde neuro metrics 
verlangen, workload en verwarring. Aan de hand van de 
subtiele veranderingen in deze metrics kunnen we van 
seconde tot seconde analyseren hoe de gebruiker op de 
website reageert.

Metrics
Overzicht Onderzoek

Verlangen 

"Ik wil dit" 

De persoon ervaart positieve emotie en 
is gemotiveerd tot toenadering. Deze 

metric correleert sterk met koopgedrag. 

Ohme et al., (2010)

Workload 

"Dit is ingewikkeld" 

De hoeveelheid moeite die het brein doet 
om informatie te verwerken. Hoge 

workload duidt op stress en lage op 
verveling. 

Tremoulet et al., (2009)

Verwarring 

"Dit is vreemd” 

Verwarring treedt op wanneer er iets 
onverwachts gebeurt, een proces 

onlogisch is of de persoon plotseling 
afgeleid raakt. 

Johnson et al., (2011)



Veldwerksessies
Overzicht Onderzoek

Plaatsing EEG 

De respondent kreeg de EEG 
aangemeten. Elke elektrode werd 

afzonderlijk geplaatst en getest op 
signaalzuiverheid van medische kwaliteit.

Baseline meting 

Het brein van de respondent werd 
gemeten tijdens het uitvoeren van 
diverse cognitieve taken om een 

persoonlijke 0-meting uit te voeren.

Website-interactie 

De respondent gaat in een natuurlijke 
setting aan de slag op jullie mobiele 

website. Ons lab biedt een hoge mate 
van realisme en comfort.

1 uur

Interview 

De respondent wordt gevraagd naar de 
ervaringen op de mobiele website om 

verdieping te vinden in de neuro-
inzichten.



Workload bouwt op 
💧+🪣





Neuromarketing Usability

ROI van neuro

+15%

www.unravelresearch.com



Zo ziet de rapportage eruit



Is het slim om mobiel  
en desktop apart  
te onderzoeken?



VS. 



A. 

B. 

Klanten geven ons een 8,3 - Desktop 



A. B. 

Klanten geven ons een 8,3 - Mobiel 



Bestellingen - Desktop 



Bestellingen - Mobiel 



Filters weg in winkelwagen - desktop  

A. 

B. 



Filters weg in winkelwagen - mobiel  

A. B. 



Bestellingen - Desktop 



Bestellingen - Mobiel 



Welkom bij - Desktop

A. B. 



Welkom bij - mobiel  

A. B. 



Bestellingen - Desktop 



Bestellingen - Mobiel 



v

Exploratieve mindset  

Geef voldoende informatie  

Verhoog positieve emotie 

Mobiel Desktop 

v
VS. 

Doelgerichte 
mindset 

Verminder 
afleiding 

Maak makkelijk 
en snel

To Do 



Wat droge feiten over EEG
Webinar Usability Onderzoek

Oliveira and colleagues (2016)
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Waarom zijn zoveel 
succesvolle websites niet 

moeders mooiste?



Neuro Usability Onderzoek Webinar

Webdesign 

Waarom zijn zoveel succesvolle webshops zo lelijk?

Doelgerichte aankopen 
gedijen goed bij 
ultrafunctioneel design 
(Wang et al., 2011) 
De 'cognitive lock-in' van 
UX (Sénécal et al., 2015)



Is een negatieve ervaring 
altijd nadelig? 



Waarom Skyscanner je laat wachten

Bastardi & Shafir (1998)





Inzicht 
We zien in de data dat wanneer er een product wordt gezien 
dat uitverkocht is op de productenpagina, er een grote dip is 
in verlangen bij de bezoeker van de website.  

Advies 
Je wil de bezoeker niet achterlaten met een negatief gevoel 
tijdens het aankopen van een product. Echter, uit ervaring 
weten wij dat negatieve ervaringen zeer effectief kunnen zijn, 
mits deze direct erna wordt opgevolgd door een positieve 
ervaring. Wanneer er een alternatief aangewezen wordt, kan 
dit juist extra de conversie boosten. 

Hoge prioriteit

Uitverkochte producten doen pijn

Home Categoriepagina Productpagina Checkout

Uitverkocht product leidt tot zeer negatief verlangen

Inzichten & Optimalisaties



Minimaliseer opties



Bron: 'Online Invloed' door Bas Wouters & Joris Groen



Geef positieve bevestiging





De moeilijkheden van onze 
mobiele devices



Tips voor mobiel - Rule of Thumb



Tips voor mobiel - Rule of Thumb



Tips voor mobiel - Dikke vingers 👍 

Bron: https://uxmovement.com/mobile/5-techniques-to-make-mobile-call-to-action-buttons-intuitive/



Tips voor mobiel - Pas op voor overlappende elementen



Take-Aways: Neuro Usability Onderzoek

✓ Is je site/app zo breinvriendelijk mogelijk? Pas bewezen 
UX-principes toe om conversie te verhogen.

✓ Ken je de voor- en nadelen van verschillende soorten 
gebruikersonderzoek? Weet wat je meet!

✓ Test je usability. Meet de onbewuste gebruikservaring middels Eye 
Tracking en EEG


