
De Psychologie van Breinvriendelijke Apps 
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.



Topics van vandaag

Breinvriendelijke apps 
Wat maakt de mindset op 

mobile exact anders?

Case: Pathé 
Nieuwe neuro studie naar 

onbewuste ervaring van app

Webinar Breinvriendelijke Apps

Praktische do's en don'ts 
Tips om apps direct 

breinvriendelijker te maken
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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 



Emotionele mindset  

Geef voldoende informatie  

Verhoog positieve emotie 

Mobiel Desktop 

v
VS. 

Rationele 
mindset 

Verminder 
afleiding 

Maak makkelijk 
en snel

v

To Do 
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onbewuste ervaring van app

Webinar Breinvriendelijke Apps

Praktische do's en don'ts 
Tips om apps direct 

breinvriendelijker te maken



Waarom converteert mobiel minder?

WebinarBreinvriendelijke apps

Gevoel van veiligheid (20.2%) 
Kunnen productdetail niet goed zien (19.6%) 
Navigeren is te moeilijk (19.3%) 
Vergelijken gaat te moeilijk (19.6%) 
Te lastig om details in te voeren (18.6)

Redenen waarom mobiel slechter kan converteren

Bron: https://www.smartinsights.com/wp-content/uploads/2017/12/2018-01-16_10-23-41.png





12 Respondenten 
Rechtshandig 

Geen koffie of medicatie 
Bioscoopganger

29.3 jaar 
Gemiddelde leeftijd 

22-48 jaar 
Range van leeftijden

Respondenten
Overzicht Onderzoek

8 vrouwen & 4 mannen 



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



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.



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)
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Carrousel bij opening

Inzicht 
De carrousel wordt veelgebruikt en roept 
positieve emotie op. 

Advies 
‣ De carrousel biedt laagdrempelige 

exploratie voor niet-doelgerichte 
gebruiker 

‣ De half-zichtbare titels stimuleren 
interactie 

Lage prioriteit

1. De carrousel die wél werkt
Inzichten & Optimalisatie
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Overload bij formulier

Inzicht 
Wanneer de gebruiker de vele 
formuliervelden ziet in de 
registratieprocedure roept dit hogere 
workload en negatieve emotie op. 

Advies 
‣ Splits op in losse stappen, waarvan elke 

stap zich binnen duimbereik laat invullen

Lage prioriteit

2. Formulier overload
Inzichten & Optimalisatie



Voor Advies door Unravel
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Overload bij formulier

Inzicht 
De negatieve feedback bij wachtwoord 
triggert direct negatieve emotie. 

Advies 
‣ Reframe positief (aan welke voorwaarden 

is al voldaan?) 
‣ Of: maak tekst korter 
‣ Verander kleur naar oranje

Lage prioriteit

3. Het proefwerkeffect
Inzichten & Optimalisatie



Voor Advies door Unravel
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Overload bij formulier

Inzicht 
De promotekst wordt genegeerd bij de 
'naam invullen' stap. Later bij het 
daadwerkelijke opt-in wordt het vak 
eveneens genegeerd. 

Advies 
‣ Timing

Lage prioriteit

4. Pathé All Stars
Inzichten & Optimalisatie



+7% meer conversie
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Nieuw

Inzicht 
De stoelselectie riep veel frustratie op. 

Advies 
‣ Zoom-in zodra iemand met duim op 

specifieke stoelzone drukt.

Lage prioriteit

5. Zoom-in bij stoelselectie
Inzichten & Optimalisatie

Oud
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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 - Gebruik iconen



Tips voor mobiel - Pas op voor overlappende elementen



Tips voor mobiel - Zorg dat meldingen 'in beeld' komen



Tips voor mobiel - Auto-fill forms



Tips voor mobiel - Auto-fill checkout



Tips voor mobiel - Horizontal viewing bias



Take-Aways: De Usability van Apps

✓ Wees duimvriendelijk. Zet de juiste content op de juiste 
plaats voor duimvriendelijk design.

✓ De mindset is anders. Mensen zijn doelgerichter, dus 
optimaliseer door te versimpelen in plaats van toe te voegen

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