
Eye Tracking Wetten voor Websites 
Lunch-webinar





Unravel Research 

Onderzoek 

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

en EEG.

Unravel Behavior 

Advies 

Advies over 
gedragsbeïnvloeding in 

marketing en 
maatschappij.

Unravel Academy 

Training 

Ontdek de laatste 
neuromarketing-inzichten 

over jouw vakgebied.



After the background turns green, you can click anywhere you want

Or just click right over here

You can only click once in a while, so choose wisely!

Ok, that's it. Click anywhere in the green area now!

→←





Topics van vandaag
Webinar Eye Tracking Wetten Websites

Van kijkpatronen tot 
verbeteringen 

Wat kijkpatronen onthullen 
over usability

Aandacht sturen 
Hoe trek je wanneer op de 
juiste manier de aandacht?

Hoe scant men een pagina? 
Aandacht boven en onder de 

vouw

Waar kijkt men het eerste 
naar? 

Hoe aandacht werkt



Waar kijkt men 
als eerste naar?

Waar kijkt men het eerste 
naar? 

Hoe aandacht werkt



F Z



Experiment











Twee vormen van aandacht

Eye Tracking Wetten Websites Webinar

Top down (doelgericht)  
Surfen met specifieke reden 

Gebruik herkenbare elementen 
en locaties

Bottom up (spontaan)  
Browsen 

Contrast, grootte, beweging 
en vaste kijkpatronen (F- en Z)
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Daarna: de psychologie van 
aandacht



Hoe scant men 
een pagina?

Hoe scant men een pagina? 
Aandacht boven en onder de 

vouw



Boven de ‘vouw’







F-patroon

Bron: Nielsen Norman Group | Report ‘How People Read Online: The Eyetracking Evidence’



Layer cake patroon

Bron: Nielsen Norman Group | Report ‘How People Read Online: The Eyetracking Evidence’

Afwijkende kleur 
Grootte 
Afwijkend lettertype 
Visuele effecten (dik, schaduw) 
Of een combinatie van bovenstaand



Bron: Nielsen Norman Group | Report ‘How People Read Online: The Eyetracking Evidence’

Gebruik duidelijke koppen en subkoppen (en gebruik labels) 
Zorg dat de informatie vooraan staat (zodat je het snel ziet) 
Gebruik opmaak zoals dik gedrukt, lijsten, etc 
Gebruik alledaagse taal

Tips voor een goed scanbare pagina
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Aandacht sturen
Aandacht sturen 

Hoe trek je wanneer op de 
juiste manier de aandacht?



Aandacht sturen

Mensen? 
Opvallen door afwijken 
Aanwijzingen 
Kijkrichting

Bottom-up aandacht

Zo stuur je aandacht



Zijn 'mensen' conversie-killers'?
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Van kijkpatronen 
tot 

verbeteringenAandacht sturen 
Hoe trek je wanneer op de 
juiste manier de aandacht?



Eye Tracker

EEG



Eye Tracking - Fixaties en saccades



Eye Tracking - Fixaties en saccades

Dit zag je niet



Eye Tracking - Fixaties en saccades

Fixatie FixatieSaccade



Eye Tracking - Fixaties en saccades

Fixatie

1

2

Saccades

1





3 
Kijkpatronen 
Die een usability probleem 

blootleggen



1 - UX Overload

Patroon 

‣ Ogen schieten razendsnel langs 
de verschillende UX-elementen, 
zonder hiërarchische volgorde 

‣ Geen (of korte) fixaties 
‣ Met EEG: direct stijging workload



2 - UX Overload

Patroon 

‣ Geen fixatie binnen het 
doelgebied (ogen slaan het over) 

‣ Gebeurt bij banner blindness en 
lange teksten 

‣ Met EEG: verlangen daalt



3 - Ontbrekende of 
onvindbare informatie

Patroon 

‣ Aanvankelijk veel korte fixaties 
(<100ms) 

‣ Gevolgd door lange fixatie zodra 
element gevonden is 

‣ Met EEG: verlangen daling 
gevolgd door stijging zodra 
element is gevonden



Eye Tracker

EEG



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)



Take-Aways: Eye Tracking Wetten van Websites

✓ Is je site maximaal gebruiksvriendelijk? Neuro usability 
onderzoek geeft inzicht in optimalisatiekansen.

✓ Weet je welke elementen van je site opvallen? Ken de 
kijkpatronen van je doelgroep.

✓ Staat de juiste content op de juiste plaats? Speel in op top-
down en bottom-up aandacht.


