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Observaties gebruikersonderzoek
Arabische vertaling

Tips & tricks

Cover keuze
Je hebt keuze uit 5 covers. Deze heeft een 
afbeelding en na de volgende de eerste 4 niet. 
Maak je keuze op basis van je eigen smaak en wat 
je denkt dat past bij de klant.

Achtergrondafbeelding
Via de plug-in ‘Unsplash’ kun je gemakkelijk een 
gratis te gebruiken stockfoto zoeken. Let wel op 
dat wanneer je via deze plug-in een foto toevoegt 
deze standaard een grijze outline krijgt. Altijd 
netjes deze te verwijderen.

Je kunt ook de afbeelding die hiernaast 
vervangen via google images of met een eigen 
foto uploaden.

‘Rechtermuisknop’   ➞   ‘Afbeelding vervangen’   ➞   ‘Zoeken op 
het internet’ of ‘Uploaden vanaf computer’



Onderzoeksopzet

● Onderzoek is uitgevoerd op 5 augustus 2020 in 
Happy Labs in Amsterdam.

● 6 individuele interviews met respondenten die 
de Arabische taal machtig zijn, in de meeste 
gevallen als eerste taal.

● Interviews zijn in het Nederlands en Engels 
uitgevoerd.

● Tijdens het onderzoek krijgen respondenten 
een Arabische versie van het CoronaMelder 
prototype getoond op Android en iOS 
toestellen (afhankelijk van de voorkeur van de 
respondent).



Belangrijkste bevindingen

Respondenten zijn positief over de Arabische 
vertaling. Ze vinden de gekozen formuleringen  
eenvoudig en de instructies duidelijk, al blijft het soms 
ook wat complex en wordt er wat langer naar een zin 
gestaard om het goed te begrijpen.

In een enkel geval kan de vertaling tot verwarring 
leiden. Zo is ‘GGD sleutel’ vertaald als ‘code’ en dan 
ook nog op een manier die in het Arabisch niet erg 
voor de hand ligt. Dat kan in het gesprek met de 
GGD-medewerker tot verwarring leiden. 

Er kan ook spraakverwarring optreden tussen de 
GGD-medewerker en Arabisch sprekende mensen als 
de GGD sleutel met letters wordt doorgegeven en men 
niet hetzelfde fonetische alfabet gebruikt.

Er wordt meerdere keren opgemerkt dat het 
onderstrepen van Arabische woorden niet gebruikelijk 
is en het ontcijferen van karakters bemoeilijkt.

Tijdens het onderzoek wordt de onboarding zonder 
grote problemen doorlopen. Pas als het statusscherm 
(‘De app is actief’) is bereikt, weet men niet goed of er 
nog handelingen worden verwacht.

Op het statusscherm wordt ook niet snel opgemerkt 
dat men kan scrollen en dat de opsomming met items 
klikbaar zijn en verwijzen naar achterliggende 
informatie.



Pretest

Mohamed (M30)
Hij vermijdt lange reizen en OV, werkt veel vanuit huis. 
Hij irriteert zich over mensen die geen mondkapje 
dragen. Hij draagt het zelf wel, vooral om te 
voorkomen dat hij anderen aansteekt als hij zelf 
besmet zou zijn. 80% van de mensen houden zich wel 
aan de regels.

Hij wil bij de CoronaMelder wel weten waar hij mee 
akkoord gaat, al verwacht hij niet dat de overheid rare 
dingen doet met privacy.

Majd (35)

Het heeft een grote impact op zijn leven, voornamelijk 
in zijn studie. Dat maakte het wat lastiger.

Ook wat betreft bezoek aan oudere mensen. Maar er 
zijn wel middelen om op andere manieren contact te 
onderhouden.

Heeft het gevoel dat Nederland niet zo snel reageert. 
Bijvoorbeeld met de mondkapjes, in Belgie of 
Duitsland zijn ze eerder. Is misschien logisch, je moet 
van elkaar leren.

Is niet bekend met de CoronaMelder app. Hij is wel 
altijd op de hoogte. De grootste zorg is wel inbreuk is 
op je privacy. Maar voor hem weegt gezondheid 
zwaarder dan privacy.



Rahaf (V27)

Haar vader is in mei aan het coronavirus overleden.

Tamim (M29)

Leest veel over het coronavirus, maakt zich zorgen 
over de nabije toekomst, over studievoortgang en 
stagemogelijkheden.

Vanaf mei zijn goede regels ingevoerd, dat stelt hem 
wel gerust. Hij heeft het gevoel dat ‘back to normal’ 
mogelijk is, als er maar maskers gedragen worden. Hij 
houdt wel rekening tijdens boodschappen doen.

Kennissen attenderen hem afentoe op 
complottheorieën, over China, Bill Gates, etc.

Al is hij bezorgd over privacy als hij apps installeert, in 
dit geval bij de CoronaMelder vindt hij veiligheid 
belangrijker dan privacy.



Yousef (M40)

Doceert Arabisch, studeert zelf Nederlands. Is met 
studeren gestopt tijdens corona, omdat online te lastig 
is voor hem om de Nederlandse taal te leren.

Sally (26)

“Je schrikt ervan. Je bent wel echt bangig, maar wel 
voor andere patienten.”

Zij zou in maart beginnen met coschappen, maar daar 
kon ze pas  3 dagen aan beginnen vanwege Corona.

Heeft het gevoel dat de aandacht van mensen 
verzwakt. We passen minder op en houden geen 
sociale afstand. 

Heeft eerder Corona app van ziekenhuis Delft 
gebruikt, maar die moest ze iedere twee dagen 
invullen. Dus daarmee is ze gestopt.

Heeft geen zorgen over privacy, ook omdat het van de 
Rijksoverheid is.



Help de verspreiding van het 
coronavirus te stoppen

“The lady has a scarf, but from my concept she is not 
Arabic.” (Tamim)

“This application will alarm you when you are near 
someone. There is one word not totally clear: 
(muruluk?). We need an apostrophy on one of the 
letters.” (Tamim)

Tips & tricks

Afbeelding
Selecteer de placeholder, klik rechter muisknop 
en kies ‘Replace image…’. Als je op deze manier 
de afbeelding vervangt, blijven de verhoudingen 
gelijk. 

Heb je geen inspiratie? Haal dan de placeholder 
weg en dan verschijnt er een prachtig gekleurd 
vlak. Ook mooi :-)



Tips & tricks

Afbeelding
Selecteer de placeholder, klik rechter muisknop 
en kies ‘Replace image…’. Als je op deze manier 
de afbeelding vervangt, blijven de verhoudingen 
gelijk. 

Heb je geen inspiratie? Haal dan de placeholder 
weg en dan verschijnt er een prachtig gekleurd 
vlak. Ook mooi :-)

Je krijgt een melding nadat je extra 
kans op besmetting hebt gelopen

“It is clear, it will warn me after 15 minutes.” (Tamim)

“Ik ben een beetje afgeleid door woorden die 
onderstreept zijn. Dat heb ik nooit gezien in het 
Arabisch. Het gaat door de puntjes onder de letters 
heen. Het is een beetje gek.” (Sally)



De app gebruikt Bletooth, geen 
locatiegegevens

“Het is wel goed vertaald. De juiste woorden worden 
gebruikt. Het is een geruststelling dat duidelijk wordt 
aangegeven dat hij niet weet wie en waar je bent. Ze 
registreren mij niet als persoon.” (Mohamed)

“Oh dus door een bluetooth signaal krijg je een 
waarschuwing dat je mogelijk besmet bent. Maar de 
app weet niet waar je was of waar je bent. Dat vind ik 
goed! Dat geeft een stimulans dat mensen hem meer 
zouden downloaden” (Sally)
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Fietste er iemand voorbij? Dan 
krijg je later geen melding

“Dan geven ze een voorbeeld … Ik zie een woord hier: 
vijand … ik weet niet of dat hier klopt.” (Mohamed)

“Pijltje terug  staat aan de rechterkant, maar dat ben ik 
niet gewend bij mijn andere apps. Ik zou hem links 
plaatsen.”  (Mohamed)

“Je krijgt een signaal dat een persoon dichterbij is 
geweest, dan neem je misschien zelf maatregelen.” 
(Majd)



Zat je dicht bij iemand in de trein? Dan 
kun je later wel een melding krijgen

“Wat hier onderstreept is, lijkt een spelfout. Maar toen 
dacht ik: ze willen het benadrukken. Maar maakt het 
dan dikker.” (Mohamed)

“Het Arabisch schrift is slechter te lezen als het 
onderstreept wordt.” (Sally)

“Het is dan niet duidelijk of je wel of niet besmet bent, 
maar je krijgt wel een signaal dat je dichtbij iemand 
met Corona in de trein zat.” (Majd)
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Meldingen over mogelijk contact 
met het coronavirus aanzetten

“Ze geven hier aan wat ze hier met je gegevens doen, 
maar doe dat lekker aan het begin. Ik ben niet anders 
gewend.” (Mohamed)

“Ik ben bang wat ze met mijn data gaan doen, dus ik 
zou eerst meer informatie willen lezen voordat ik 
akkoord ga.” (Majd)

“Welke informatie gaan ze dan delen met anderen? Ik 
wil dat wel weten.” (Rahaf)

“Clear information, good to mention this all, but 
normally I don’t read that.” (Tamim)

“I am concerned. Does the app delete all the data from 
my phone?” Tamim
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Meldingen over mogelijk contact 
met het coronavirus aanzetten

(Bij tweede toestemmingsscherm:) “It says the data is 
on my phone, but it is not on my phone it is on my 
application right?” (Tamim) 



Schakel logebestanden en 
meldingen over blootstelling in

“Is this insect meaning anything? It is a very cute 
insect? Maybe is it moving the coronavirus? It is not 
clear. I am educated, I don’t think it is related to the 
coronavirus. It is on my balcony a lot though.”  
(Tamim)
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Mag CoronaMelder meldingen 
sturen als de app niet goed werkt?

“Krijg je wel een melding als de app niet goed werkt? 
Ik vind het wel verwarrend. Wat is het verschil tussen 
de melding als je kans op besmetting hebt gelopen of 
de melding als de app niet goed werkt?” (Majd)SCHERM VAN MELDINGEN 

TOESTEMMING GEVEN



Laat anderen weten dat jij helpt 
het virus te stoppen

“Ik ben hier wel van gecharmeerd, het is goed 
verwoord.” (Mohamed)

“Deel de applicatie met zoveel mogelijk mensen. Dat 
kan beter geformuleerd worden.” (Mohamed)

“I do not always want to say I am using the app. 
Sometimes I wouldn’t want to share that.” (Tamim)

“Deze app helpt me om te achterhalen als iemand in 
mijn omgeving Corona heeft.” (Youssef)

“Ik zou het zelf eerder aan mensen vertellen dan delen 
via een app.” (Sally)
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De app is actief
“Dit vind ik heel mooi. Er staat: deel het zodat we de slechte 
corona gaan stoppen.” (Mohamed)

“Het begrip ‘vijand’ wordt hier duidelijker.” (Mohamed)

“Ik mis hier wel een afsluitbutton. Oh ik kan hier door, het 
was niet duidelijk dat dit een button was. Dit lijkt meer een 
statische pagina.” (Mohamed)

“Stel je zou de app sluiten, dan blijft de app toch actief?” 
(Majd)

“De onderste knop gaat over de code die je moet 
doorgeven, er staat niets over een sleutel” (Rahaf)

“Last one, here they write code, but this word is not correct. 
It is read like letters here (bremiz).” (Tamim over 3e knop)

“Ik kan dus scrollen, aha!” (Sally)



Over de app

“De onderste links werken niet goed, ik neem aan dat 
dat nog wordt vertaald.” (Majd)
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Technische uitleg

“Ik zou geen gezichten afbeelden. (over plaatje 
onderaan bij github) Dit is niet gebruikelijk in het 
Moslim geloof” (Mohamed)

“Als iemand besmet is, dan kan hij zelf een code 
opzetten en dat wordt dan verstuurd naar de lokale 
GGD. Het is niet helemaal duidelijk opgeschreven. Hier 
wordt eigenlijk dezelfde zin twee keer hetzelfde 
gezegd. Maar het is eigenlijk dat degene die besmet is 
een code van de GGD stuurt naar de GGD. Dat vind ik 
echt verwarrend.” (Majd over 3e alinea)

“Qua taal is het wel duidelijk, niet Arabisch voor 
hoogopgeleiden. Maar de inhoud is best wel complex 
en ingewikkeld. Er zijn veel verwijswoorden, die dat 
deze, over wie hebben ze het nu?” (Majd)



Veelgestelde vragen

“Dit kan anders opgeschreven worden in Arabisch. Dit 
woord is niet goed.” (Youssef geeft de suggestie om het 
woord weg te laten)
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Wat staat er in een melding?

“Krijg ik meteen een notificatie of na 15 minuten?” 
(Rahaf)

“It is a hug number?? For a corona virus test?” (Majd)

“The number is in the opposite (0800-1202) This is a 
technical problem.” (Tamim vertelt dat cijfers soms 
omgedraaid worden getoond. Sally zegt dat cijfers 
soms in het Romaans, soms in Arabisch schrift worden 
getoond).

(Na alertmelding:) “Maybe I have this virus now. But I 
don’t know. I would do a coronatest now.” (Youssef)

“Ik weet niet wat dit woord betekent:  ID.” (Youssef laat 
het woord vertalen door zijn telefoon. Er lijkt 
onduidelijkheid te bestaan of het identiteit danwel 
identiteitsbewijs betreft).



Coronatest aanvragen

“Here, there are different points to care for if you have 
corona. But when do you know you have corona and 
when should you call? Temperature is not always 
correct??” (Majd)

“The number here is displayed okay (0800-1202)” 
(Tamim, gebruikte iOS)
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GGD-sleutel doorgeven

“Die blauwe knop betekent ‘afmaken’, ik weet niet wat 
dat hier betekent.” (Mohamed)

“Ik vond het wel spannend dat mijn codes andere 
mensen gaan waarschuwen. Als andere mensen dat 
horen, dan ga je toch mensen opsluiten. Dan durft 
niemand meer naar je toe, krijg je geen aandacht 
meer.” (Majd)

“Normally it is very different for me to call out the 
letters. In my room I have a list with a phonetic 
alphabet, like H for Hendrik. In my language it sounds 
very different. I and E is very different for example. I 
would prefer a code with only numbers.” (Tamim)

“The procedure is clear, but not the timetable. How 
long should I wait? 24 hours?” (Tamim)
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GGD-sleutel doorgeven

“I think pushing the button will go to the number 
0800-1202. So I have now shared something. I should 
now be concerned about me and other people. When 
the government has this code, we can alarm the 
people that I have crossed when I have the 
coronavirus.” (Tamim)
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Bedankt, de GGD helpt je verder

“Dit is de bevestigingspagina.” (Majd)

“Nu is het duidelijk dat anderen het ook weten. Ik hoef 
niks meer te doen.” (Rahaf)



Evaluatie

“Privacyverklaring staat in het Nederlands. Wordt die 
nog vertaald?” (Mohamed)

“Ik heb niks gevonden dat ik raar vond, ik ben wel 
positief.” (Mohamed)

“Soms is het wel verwarrend, dan wordt er twee keer 
dezelfde zin herhaald. Soms moet je de tekst een paar 
keer lezen.” (Majd)

“Qua taal is het niet heel ingewikkeld. Het is 80% 
duidelijk.” (Majd)

“Ik zou graag een video willen die duidelijk maakt hoe 
het werkt.” (Rahaf)

“This feels like a web page, maybe blocks is better. It 
gives more of an idea that it is an application, not a 
webpage.” (Tamim)

“What should I do when I have the coronavirus. If you 
follow the news etc, you know what to do. But if you 
don’t know, then the application does not help you.” 
(Tamim)

“Makkelijk in te stellen, het scheelt je best wat werk. 
Hoeveel MB neemt de app in? Ik zou het niet 
gebruiken als je er teveel melding van zou krijgen, of 
als meldingen die niet kloppen, of als de app teveel 
ruimte inneemt.” (Sally)

“Soms wordt er wel een cijfer in het arabisch gebruikt 
en soms niet, dat moet wel gewoon consistent zijn. 
Ergens stond 19 ook in het Arabisch, terwijl het tot nu 
toe alleen in het Nederlands stond” (Sally)


