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D e s i g n r at i o n A L E

Introductie
Tijdens mijn stage bij Active Collective maakte ik kennis met de E-health
sector binnen mijn vakgebied als UX designer en al snel kwam ik erachter
dat ik dit onwijs interessant vond. Het creëren van maatschappelijke impact
en het menselijk maken van technologie is iets waar ik mij maar wat graag
mee bezighoud. Met deze inzichten op zak ben ik gaan kijken naar projecten
binnen de E-health sector waar ik het verschil kon maken. Al snel kwam ik bij
PICTURE die klaar waren voor de volgende stap in het ontwikkelen van een
tool die bijdraagt aan het verbeteren van kwaliteitsregistratie en het
opstellen van een nauwkeuriger behandelplan bij patiënten met een
hersentumor. 


Afgelopen half jaar heb ik mij bezig gehouden met het ontwikkelen van een
oplossing. In dit document bespreek ik het vraagstuk, daarna presenteer ik
het eindproduct aan de hand van de grootste ontwerp uitdagingen op het
gebied van informatiearchitectuur, datavisualisatie en user experience. Het
uitgebreide proces kunt u terugvinden in mijn product biografie . 


Note: voor een uitleg over vaktermen die binnen deze design rationale verwijs
ik u door naar de begrippenlijst. (PB: Begrippenlijst)

1.0 Introductie
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Het vraagstuk

PICTURE is een onderzoeksgroep van internationale neurochirurgen, artsen
en investeerders die zich bezighouden met het onderzoek naar patiënten met
een hersentumor. De focus van de onderzoeksgroep ligt op de ontwikkeling
van kwaliteitsstandaarden en globale kennisdeling tussen verschillende
behandelcentra. (Pictureproject, z.d.) 


Om bij te dragen aan het behalen van deze doelen is er al een tool ontwikkeld
en wordt deze met veel enthousiasme gebruikt binnen de onderzoeksgroep.
Echter lopen de gebruikers nu tegen de limieten van de tool aan en zijn ze,
met behulp van nieuwe onderzoeken en inzichten, klaar voor de volgende
fase. In het volgende hoofdstuk ga ik verder in op het vraagstuk en de
context. 



Meer informatie over het project is te vinden op:

https://www.pictureproject.nl
https://www.activecollective.nl/vumc.html





2.0 Het vraagstuk

P- 4

PROJECT PICTURE

D e s i g n r at i o n A L E

2.1 Projectgeschiedenis

2.1 Project geschiedenis
Patiënten met hersentumoren ondergaan een combinatie van operatie,
bestraling en chemotherapie. Ondanks deze behandelmogelijkheden blijven
prognoses voor patiënten met een agressieve hersentumor (glioblastoma)
helaas beperkt. Met een twee jaar overlevingspercentage van slechts 15%
(Active Collective, 2019). Uitdagingen voor neurochirurgen bestaan uit
biopsie toepassen of het chirurgisch verwijderen van de tumor,
minimaliseren van operatietijd en bepalen waar chirurgische verwijdering van
tumor-geïnfiltreerd hersenweefsel stopt. Universele kwaliteitsstandaarden
voor deze beslissingen ontbreken, met aanzienlijke variatie tussen
behandelteams als gevolg.


Active Collective is in samenwerking met de onderzoeksgroep begonnen met
de ontwikkeling van een oplossing. Door het PICTURE project is het nu al
mogelijk om een verzameling van, 5700 MRI sessies van ruim 1.428
patiënten verzameld uit ziekenhuizen in Nederland en de VS, Frankrijk,
Oostenrijk en Italië, met elkaar te vergelijken en zo op nieuwe patronen te
stuiten.


Afb 1. MRI-scans met de behandelbaarheid (gekleurde overlap)
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2 . 2 P r o b l e e m s i t u at i e

Huidige situatie
MRI-patiënt

Ondanks het feit dat de huidige tool al van enorme meerwaarde is en al heeft
gezorgd voor een slag in de goede richting is er nog genoeg ruimte voor
verbetering. De gebruikers lopen namelijk tegen het volgende probleem aan:
de huidige tool maakt het namelijk alleen mogelijk om de gehele populatie,
samengevoegd, met elkaar te vergelijken. Het gevolg hiervan is dat het niet
mogelijk is om data van patiënten met hetzelfde ziektebeeld te kunnen
vergelijken. 


De huidige tool voorziet in het weergeven, visueel manipuleren, filteren en
vergelijken van onderzoeksresultaten op basis van de big data uit MRI-scans.
Door deze big data te structureren en visualiseren moet het mogelijk worden
om gerichter te zoeken door de data en neurochirurgen te ondersteunen bij
het maken van beslissingen. De rechter visual geeft de situatie weer.


Aan de hand van deze probleemsituatie heb ik de volgende design challenge
ontwikkeld:

Afb 2. Abstracte huidige situatie

Gewenste situatie
MRI-patiënt

Hoe kan een digitale tool neurochirurgen
ondersteunen, zodat ze betere
behandelbeslissingen maken bij patiënten met
hersentumor, door het visualiseren van patronen
van de big data uit MRI-scans?

Afb 3. Abstracte nieuwe situatie
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S ta k e h o l d e r

2.3 Stakeholder analyse

Projectfocus

Afb 4. Stakeholdermap

a n a ly s e
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2 . 3 S t a k e h o l d e r a n a ly s e

Aangezien het lastig is om al deze stakeholders te spreken heb ik op basis
van mijn stakeholder map besloten om me te gaan focussen op de
stakeholder groep die “essential” is. Met deze stakeholders wil ik een
co-creatie sessie organiseren om zoveel mogelijk belangen en wensen mee
te nemen in de oplossing. (PB: Stakeholders)


De belangrijkste belangen op basis van de essentiële stakeholders zijn
hieronder te lezen:

Neurochirurgen

PICTURE/VUmc

Behoeftes

Bespreken behandelopties en het advies van de specialisten in de te nemen
keuze; (PB: User journey)

De tool gebruiken om de motivatie van de experts voor dit advies toe te
lichten, en zo de patiënt beter te informeren. (PB: User journey)



Behoeftes

Wetenschappelijk onderzoek voortzetten;

Behandelbeslissingen in kaart brengen door MRI-scans samen te voegen met
resultaten van chirurgie en bestraling van honderden patiënten in een
3D-visualisatie (PICTURE, 2019).



Wensen

Door specifieke resultaten de patiënt nog beter te kunnen helpen in zijn/haar
keuzes, en beter voor kunnen bereiden op wat er komen gaat; 

(PB: User journey)

Verwachtingen van de patiënt realistischer maken. (PB: User journey)



Wensen

Baanbrekende patronen ontdekken over het onderzoek en de behandeling
van hersenkanker;

Meer bekendheid over de tool door behaalde successen;

Pionier zijn in het ontwikkelen van een tool die, o.b.v berekeningen en filters,
een nauwkeuriger beeld van het ziekteverloop van een patiënt kan
weergeven.



Eisen

Filteren van de big-data uit MRI-scans;

Betere voorspellingen doen aan de hand van berekende data die inzicht geeft
over het ziektebeeld;

Aanmaken van een dossier met meerdere scans om zo de progressie van de
patiënt te kunnen bijhouden.

Eisen

Uitbreiding van de tool met klinische en radiologische variabelen;

Betere kwaliteitsregistratie in de vorm van het aanleggen van een
geavanceerdere database met de big data uit MRI-scans.
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2.4 Gebruikers context

2.4 Gebruikers context
Information ecology
Binnen mijn project was het van belang dat de informatie en content van de
tool op de juiste manier gestructureerd moest worden om het overzicht te
behouden. Ik heb dit opgelost door de drie pijlers van Information
Architecture van Rosenfeld and Morville (Usability.gov, z.d.) als basis te
gebruiken om een goede gebruikerscontext te creëren die dient als fundering
voor mijn oplossing. In de volgende paragrafen zal ik op basis van deze drie
pijlers de gebruikerscontext verder uitleggen.  



Afb 5. Information ecology
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Gebruikers

context

Context
De tool wordt gebruikt door neurochirurgen en onderzoekers en wordt
meestal op locatie in het ziekenhuis gebruikt op een laptop, niet ouder dan
drie jaar. Behandelopties en adviezen worden met behulp van de tool tijdens
het Multidisciplinair overleg (MDO) getoond. Dit kan op grote schermen,
beamers of een scherm per aanwezige getoond worden zoals afbeelding 6
laat zien.



Inzichten zijn afkomstig uit het inter view (PB: Inter view)

Afb 6. Multidisciplinair overleg 2.0 UMCU

Afb 7. Hollandse Hoogte - Medisch contact MDO
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Content
De huidige flow bestaat uit het uploaden en bekijken van de MRI-scan ten
opzichte van de gehele populatie in de Brain Map Viewer. De gehele flow van
de huidige tool is terug te vinden in mijn PB (PB: Wireflow) . Aan de hand van
het inter view met Roelant Eijgelaar (PhD researcher, VUmc) hebben we
gekeken hoe we de huidige structuur konden verbeteren. De drie grootste
veranderingen zijn; het aanmaken van een dossier, toevoegen van filters en
visualisaties om gerichter te kunnen zoeken. Verder is er ook al een dataset
beschikbaar vanuit het VUmc (PB: Datamodel V2) met alle filter/visualisatie
variabelen die in de tool ver werkt moeten worden. Om overzichtelijk samen
te vatten wat het verschil in de huidige- en nieuwe structuur is, heb ik
onderstaande visual gemaakt.

Afb 8. Verschil in structuur
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Gebruikers

context

User
Ar tsen gebruiken de tool voor het opstellen van een behandelplan voordat er
een operatie is gedaan. Ze doen dit door middel van het visueel weergeven
en manipuleren van de MRI-scan t.o.v de gehele populatie om meer inzicht te
krijgen over de behandelbaarheid. De keuzes en bevindingen die hieruit
volgen worden gecommuniceerd tijdens het MDO. 



Aan de hand van de feedback die ik heb gekregen over de user journey van
de nieuwe situatie ben ik erachter gekomen dat de tool ook vaker ingezet zal
worden als een manier van zelfreflectie van de ar ts, om achteraf te gebruiken
om na te gaan of er juist is gehandeld of niet. 



Verder moet het mogelijk zijn om de resultaten aan de patiënt te kunnen
tonen en te informeren aan de hand van de tool. Ook kan door middel van de
uitbreiding van de tool een realistischer beeld worden geschept over het
ziekteverloop van de patiënt. De tool draagt bij in het maken van keuzes van
zowel de ar ts als de patiënt.



Afb 9. Werkplek neurochirurg Philip in het VUmc

Inzichten zijn afkomstig uit de user journey en het inter view.

(PB: Inter view, User Journey)



Op de volgende pagina zal ik mijn inzichten van het inter view en de
stakeholderanalyse visualiseren aan de hand van de huidige- en nieuwe user
journey. Deze journeys heb ik gevalideerd met Roelant. (PB: User journey)

Afb 10. MRI-scan weergave
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Nieuwe situatie

Afb 12. User journey nieuwe situatie
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2.5 Programma van eisen

2.5 Programma van eisen
Aan de hand van het onderzoek naar de context van het probleem en de
gewenste situatie heb ik een programma van eisen opgesteld. Deze heb ik
tijdens het project steeds bijgewerkt en aangevuld aan de hand van mijn
opgedane kennis. De belangrijkste eisen heb ik hieronder opgesomd. Het
volledige programma van eisen is terug te lezen in mijn PB. 

(PB: Programma van eisen)

Context

Gebruikers

De oplossing...

• is contextafhankelijk en moet dus op elke desktop te gebruiken zijn, maar
sowieso op desktops die niet ouder zijn dan 3 jaar (hier werkt het
onderzoeksteam voor het grootste gedeelte mee);



De oplossing moet...

• neurochirurgen ondersteunen met het maken van hun
behandelbeslissingen;



• moet een deelbare link op kunnen halen zodat de resultaten gedeeld
kunnen worden op een scherm tijdens het MDO;

Techniek
De oplossing moet...

• real time geüpdatet kunnen worden als de gebruiker de filters aan het
invullen is;


• om de minuut een autosave uitvoeren waarbij de coördinaten opgeslagen
worden, de ingevulde filters en daarmee ook de visualisaties, zodat de
gebruiker verder kan waar hij/zij gebleven is;

• een overzichtelijke/logische weergave tonen van het effect van de
ingevulde filters op de geüploade MRI scan en de berekende variabelen zoals
survival time;


• met een onboarding, intuïtief te gebruiken zijn;


• het werk uiteindelijk gemakkelijker/sneller maken door filters op te kunnen
slaan en slim te kunnen zoeken om zo in de toekomst tijdswinst te behalen;


• het mogelijk maken om meerdere scans te kunnen uploaden om zo te
kunnen vergelijken hoe de behandeling is gegaan op basis van de
voorspelling van de tool;


• betrouwbaar zijn.
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3.0
het product

Over view van

In het volgende hoofdstuk ga ik verder in op de gebruikers doelen en de
functionaliteiten van de uitbreiding tool. Aangezien er zoveel nieuwe
functionaliteiten bij zijn gekomen heb ik mij beperkt tot het uitlichten van de
belangrijkste. Een overzicht en uitleg van alle functionaliteiten is terug te
vinden in mijn PB. (PB: Schermen)



Ver volgens ga ik per functionaliteit verder in op de 3 grootste ontwerp
uitdagingen tijdens het ontwikkelen van de oplossing. Op basis hier van
onderbouw ik mijn gemaakte keuzes die hebben geleid tot dit product.

3.0

Overview

van

het

product
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1. Brain Map Manager

Overzicht van alle geüploade scans binnen de tool. De openbare
onderzoeken zijn altijd beschikbaar, ook zonder het uploaden van een scan,
en dienen als globale kennisdeling. Daarbij wordt er binnen de brainmaps
onderscheid gemaakt tussen een dossier met meerdere scans en een
individuele scan.

Afb 13. Brain Map Manager

3 . 0 O v e r v i e w va n h e t p r o d u c t
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Afb 14. Brain Map Dossier

Afb 15. Brain Map Scan
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2. Brain Map Viewer
Hier kan de gebruiker de geüploade MRI-scan vergelijken met de dataset.
Door filters in te vullen zal er een steeds specifieke patiëntengroep
overblijven met een vergelijkbaar ziektebeeld. Vervolgens kunnen deze filters
opgeslagen worden en kan de gebruiker deze presets gemakkelijk
hergebruiken bij een andere scan binnen het dossier.

Afb 16. Filter panel

3.0 Overview van het product
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De toolbar bevat functionaliteiten die gaan over het
visueel manipuleren van de MRI-scan, opslaan van filters
en expor teren van de data.

Afb 17. Toolbar

3.0

Overview

van

het

product
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Het visualisatie panel geeft inzicht in de berekende data. Met behulp van
deze visualisaties kan er een voorspelling gedaan worden over bijvoorbeeld
de tumor groeisnelheid om op basis hier van te bepalen wanneer, en welke
patiënt eerst geopereerd moet worden.

Afb 18. Visualisatie panel
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Overview

van

het

product
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3.1 Het product
3 gebruikers doelen
1. Plannen van een operatie van een nieuwe patiënt;

2. Visueel weergeven en manipuleren van de MRI scan t.o.v de gefilterde
populatie om meer inzicht te krijgen over de behandelmogelijkheden;

3. Na afloop van het gebruik van de tool te vergelijken om bevestiging te
krijgen van handelen, inzicht in vergelijkbare patiënten die anders behandeld
zijn, herevalueren van handelen om afwijkingen te motiveren, of in het
vervolg anders te handelen.

4 kernfunctionaliteiten
1. Brain Map Manager: uploaden van MRI-scans en aanmaken van dossiers
om bij te dragen aan het verbeteren van de kwaliteitsregistratie en het
aanleggen van een grotere database;

2. Brain Map Viewer - filter: filteren van de meest relevante variabelen voor
de geüploade patiënt om zo inzicht te krijgen in een vergelijkbare
patiëntengroep met hetzelfde ziektebeeld;

3. Brain Map Viewer - toolbar: alles over het bestand, de MRI-scan (center);

4. Brain Map Viewer - visualisatie: vergelijken en analyseren van de
gefilterde data in combinatie met de voorspellingen van de berekende data
om zo betere behandelbeslissingen te kunnen maken en de patiënt beter
voor te kunnen bereiden op wat er komen gaat.

3.1 Het product
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3.2 Brain map manager

3.2 Brain Map Manager
Information architecture
Met de komst van dossiers en meer data heb ik getest of het niet beter was
om een list view te gebruiken in de nieuwe tool omdat dit ervoor zorgt dat er
meer scans op één scherm passen. Uiteindelijk heb ik er toch voor gekozen
om de layout te laten zoals het al was omdat gebruikers van PICTURE hier al
mee werken, en na het uitproberen van de variaties, de huidige weergave ook
de beste oplossing blijkt te zijn.


Het zal namelijk niet vaak zal voorkomen dat een arts meer dan 100 scans
zal gaan uploaden en een lijstweergave voor grote hoeveelheden data dus
overbodig is. Daarbij zorgt een visuele weergave van de MRI-scan van de
patiënt voor een extra herkenningspunt voor de arts waardoor hij/zij
geholpen wordt met het vinden van de juiste scan. Ook staan de call to
actions nu niet allemaal onder elkaar en komen pas tevoorschijn als de
gebruiker klikt op de scan (dit werkt nu ook al zo). Dit zorgt voor meer rust
en overzicht in de Brain Map Manager.

Afb 20. Scans als tumbnail
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User experience design
Real life design patterns

3.2

Brain

map

manager

Onboarding
De eerste indruk is het belangrijkste en de tool kan over weldigend
overkomen op het eerste gezicht. Naar aanleiding van de co-creaties en

Ik heb een “stack” aan files is zoals dit er ook in een echt dossier uit zou zien

exper t reviews van mede-ontwerpers (PB: Exper t review) kwam duidelijk naar

gebruikt als inspiratie voor mijn digitale “stack” aan MRI-scans. De laag

voren dat er een grote wens is voor een onboarding. Ik heb gekozen voor een

erachter laat zien dat er diepte in zit en er dus nog files achter zitten. Op

guided tour om een uitleg te geven van de tool zonder veel instructies vooraf

deze manier hoop ik een stukje herkenbaarheid te scheppen zodat de

te geven. Tijdens het openen van de Manager en Viewer verschijnt de

gebruiker weet dat er meerdere scans beschikbaar zijn. Dit heb ik ook

onboarding. De onboarding kan opnieuw geopend worden onder de "help"

opgelost door in de onder titel het aantal scans binnen het dossier te tonen.

knop in het menu.

Afb 21. Stack aan files

Afb 22. Onboarding
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3.3 Brain MAp Viewer

3.3 Brain Map Viewer
Information architecture
Op voorhand had ik een grote set met MRI-data gekregen van PICTURE. Om
meer structuur aan te brengen en de data beter te begrijpen heb ik, met
behulp van feedbacksessies van het VUmc, een onderzoek gedaan naar
welke data bruikbaar was voor de tool. Ik heb de data opgedeeld in twee
delen:



Filterbaar
40 subject variabelen: dit zijn klinische variabelen, ook wel
patiëntkarakteristieken;

6 radiologische variabelen: radiologische, berekende variabelen die iets
zeggen over bv. survival time;

4 soorten scan types: type visualisatie van de scan, dit is de “achtergrond”
van de MRI.
Niet-filterbaar
13 exclusion criteria: variabelen die aangeven of een MRI-scan bruikbaar is
en waar dit aan moet voldoen. Exclusion criteria worden niet meegenomen in
de tool omdat alle scans die geüpload zijn al bruikbaar zijn;

15 segmentatie types: wat voor soort tumor is het? bv. ENT (ear, nose, and
throat). Deze types worden automatisch uitgelezen;

13 sessie types: sessie types aangeven aan wat voor soort scan het is en
worden automatisch uitgelezen;

19 dates: datum van bijvoorbeeld een operatie of chemo is niet relevant voor
de huidige patiënt.

fb 23. Dataset van 92 variabelen

A
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3.3

Brain

MAp

Viewer

Het structureren van de informatie in de Brain Map Viewer was een
grote uitdaging tijdens het ontwikkelen van de oplossing. Naarmate
de tijd vorderde en het project meer vorm begon te krijgen kwamen
er steeds meer functionaliteiten bij die een plek in de inter face
moesten krijgen waardoor het steeds lastiger werd om alles in één
scherm te krijgen. De rechter afbeelding geeft weer welke
functionaliteiten/opties de Brain Map Viewer heeft. Zoals je al kunt
zien ben ik begonnen met het groeperen van functionaliteiten om zo
het overzicht te behouden.

Afb 25. Alle functionaliteiten Brain Map Manager
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Ordenen van de gegroepeerde functionaliteiten

3.3

Brain

MAp

Viewer

Verder heb ik er voor gekozen om de functionaliteiten inklapbaar te maken
zodat het geen grote lijst wordt met visualisaties en data die niet binnen de

Op basis van de gegroepeerde functionaliteiten op afbeelding 25 heb ik
verschillende variaties van de layout bedacht waar de functionaliteiten in
ver werkt zijn.

viewpor t past. Tijdens een co-creatie sessie (PB: co-creatie) werd
aangegeven dat de variabelen gerangschikt moeten worden op belangrijkste
bovenaan en de rest op alfabetische volgorde i.v.m technische haalbaarheid.

Afb 26. Variaties layout

V2. Visualisaties onderaan zorgen er voor dat de inter face druk overkomt en
ver warrend is voor de gebruiker, omdat het effect van de filters aan de
rechterkant, aan de onderkant van het scherm getoond worden. 



V3. DIY-Visualisatie is een leuke gimmick maar niet het handigst, ar tsen
willen een vaste set aan visualisaties (PB: Usability test) , ook moeten er niet
1, maar 6 visualisaties tegelijk getoond worden. 



V4. Contextafhankelijke navigatie werd ingewikkeld en zorgde voor onnodige
ver warring omdat deze per scherm veranderde. (PB: Exper t Review)



V1. Twee sidepanels met een vaste topnavigatie is de beste oplossing. De
gebruiker manipuleer t de filters links en ziet rechts het resultaat. Dit is de
meest intuïtieve oplossing en lijkt ook het meest op de al bestaande tool.

Afb 27. Alle panelen uitgeklapt
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Datavisualisatie
Aangezien ik enige houvast wilde hebben aan bestaande onderzoeken en
best practices heb ik onderzoek gedaan naar verschillende datavisualisatie
mogelijkheden. Volgens Andy Kirk (Kirk, 2016) zijn er 4 relevante
datavisualisatie categorieën. (PB: Datamodel V3)



In co-creatie met PICTURE heb ik de variabelen onder verdeeld in deze
categorieën en hebben we samen gearceerd wat de best werkbare
visualisaties zijn voor het type data aan de hand van onderstaande
afbeelding. 


Afb 28. Data visualisaties
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3.3 Brain MAp Viewer

Variaties in filters

Verschil tussen radiologische en klinische variabelen

Om erachter te komen welke soort filter het fijnste werkt voor de gebruiker
heb ik twee voorstellen gemaakt. Uiteindelijk hebben we gekozen voor een
combinatie. Het kan namelijk voorkomen dat er evenveel patiënten in twee
bars zitten en ziet de gebruiker geen verschil. Door de ruimte van optie 2
voorkom je dit. De sliders werken beter als je een nauwkeuriger bereik wilt
aangeven in plaats van elke keer een bar aan te klikken.

Binnen deze visualisaties kan er ook nog onderscheid gemaakt worden
tussen twee variabelen. Radiologische variabelen zijn berekende data met
een bepaalde onzekerheid. Klinische variabelen zijn filterbare
patiëntkarakteristieken gebaseerd op een vast gegeven uit de populatie. Om
dit verschil duidelijk te maken aan de gebruiker heb ik de data opgedeeld in
twee verschillende panelen:



Optie 1: Slider

Filter paneel: geeft inzicht over de populatie binnen de gefilterde
patiëntengroep die invloed hebben op de visualisaties, probability en patient
amount;



Optie 2: Select bars

Visualisatie paneel: geeft inzicht in de berekende data op basis van de
voorspelling van alle voorgaande patiënten, de gefilterde populatie en de
voorspelling van de geüploade patiënt.


Optie 3: Slider + bars

Afb 29. Variaties filters

Afb 30. Filter en visualisatie panel
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2 soor ten visualisaties

3.3

Brain

MAp

Viewer

Elke visualisatie bestaat uit 3 lijnen die aan- en uitgezet worden door
checkboxes. Ik heb de gebruiker de optie gegeven om op deze manier lijnen

Er zijn twee soor ten visualisaties: hazard-cur ve en probability-cur ve. Beide
grafieken worden op de x-as de tijd in dagen getoond. Deze as-verdeling heb
ik ook overgenomen in mijn ontwerp omdat dit het prettigste werkt voor de

overzichtelijker met elkaar te kunnen vergelijken. In overleg met de
opdrachtgever hebben we er voor gekozen de checkboxes te ordenen op
belangrijkheid.

gebruiker aangezien ze hier al mee werken. Verder is de y-as van de
hazard-cur ve nauwkeuriger dan de sur vival probability dus heeft deze 3
decimalen en de probability-cur ve maar 2.

Afb 32. Grafieken met de juiste data

Afb 31. Voorbeeld grafieken
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User experience
Vormgeving

3.3

Brain

MAp

Viewer

Onboarding
Hier heb ik, net als bij de Brain Map Manager, een onboarding gemaakt die
opent wanneer de gebruiker de inter face voor het eerst ziet. Hierna kan deze

Er is in de vorige fase, op basis van een onderzoek, gekozen voor een dark

geopend worden via de help knop in het menu.

mode omdat:

• na onderzoek bleek dat medische research applicaties vaak zwar t zijn;

• de omliggende lege ruimte van een MRI zwar t is;

• en hierdoor de hersencellen een hoger contrast kregen.



De nieuwe kleuren zijn gebaseerd op basis van onderzoek naar dark mode
richtlijnen van google Material Design (Google, z.d). Door minder felle
kleuren te gebruiken waar de saturation niet zo hoog is behoud ik de
leesbaarheid.



Ik heb gekozen voor het letter type Poppins omdat deze fijn leesbaar is, en
ook nog goed te lezen is bij kleine lettergroottes zoals 12px. Ik heb voor een
schreefloze letter gekozen, omdat de pixels van een beeldscherm schreven
snel onduidelijk kunnen maken.



Afb 34. Onboarding

Afb 33. Styleguide
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3.3 Brain MAp Viewer

Informatie over het bestand

Toolbar

De toolbar geeft informatie over het bestand/MRI-scan. Ik heb lang

In plaats van tabjes die de informatie van elkaar scheiden, heb ik alles nu

gepuzzeld met de locatie van dit paneel. Rechts vond ik het toch onhandig

bovenin een toolbar gezet en gegroepeerd door dividers. Ook kwamen te veel

omdat het op deze manier lijkt te gaan over de visualisaties terwijl dit niet zo

functionaliteiten om onder elkaar plaatsen aangezien er dan per groep wel

is.

drie of meer tabjes kwamen. Verder heb ik onderscheid gemaakt tussen
bestandsinformatie en functionaliteiten die gaan over het bewerken van de
MRI-scan. Uit meerdere coachingsessies bleek dat de tabjes verwarrend
waren. Om dit op te lossen heb ik naar bestaande patronen gekeken en heb
ik ervoor gekozen om deze toolbar bovenaan te plaatsen zodat er niets
verborgen staat. (PB: Best, good & bad practices)







Afb 36. Toolbar photoshop

Afb 35. Variaties toolbar
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4.0

4.o

Conclusie

&

waarde

Conclusie & waarde
De oplossing ondersteunt neurochirurgen bij het maken van betere
behandelbeslissingen omdat, door middel van de gefilterde data, de
resultaten beter zijn toegespitst op de patiënt.



Door het visualiseren van patronen van de big data uit MRI-scans en dit aan
te laten passen aan de hand van de filters kan de patiënt vergeleken worden
met een patiëntgroep met een vergelijkbaar ziektebeeld. Op deze manier
kunnen er realistischere voorspellingen gedaan worden die de patiënt beter
voorbereiden op wat er komen gaat. Door de co-creatie sessie met Roeland
Eijgelaar en Philip (projectleider PICTURE) heb ik er voor gezorgd dat de
berekeningen bruikbaar zijn voor neurochirurgen en dat we variabelen
hebben gevisualiseerd die bijdragen aan het maken van betere
behandelbeslissingen. (PB: Usability test)
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5.0

5.0 Aanbeveling

Aanbeveling
Het onderzoek naar (hersen)kanker zal altijd in ontwikkeling blijven en er
zullen steeds nieuwe inzichten opduiken, zal de tool ook mee moeten
evolueren om relevant te blijven. Voor mijn oplossing ben ik uitgegaan van
de afgeronde onderzoeken. Echter ben ik wel tot een aantal inzichten
gekomen die waardevol zijn om rekening mee te houden met de
doorontwikkeling van de tool.


In de toekomst zullen er nog veel meer berekende variabelen bijkomen. Hier
heb ik al over nagedacht door bijvoorbeeld het sidepanel scroll-baar te
maken, zo maakt het niet uit hoeveel variabelen hierin staan. Wel heb ik
ervoor gekozen om zoveel mogelijk visualisaties standaard te tonen voor
zover de ruimte het toelaat.


Het toevoegen van een gedeelde dossier/scan aan de brain map manager
van de gebruiker zou kunnen helpen om gebruikers samen te laten werken.
Zo kan er net als de onderzoeken van PICTURE, een sectie aangemaakt
worden met gedeelde dossiers.


Verder zou de tool nog mobieler gemaakt kunnen worden door een geschikte
deelbare interface voor kleine schermen zoals mobiel of tablet zodat er ook
“on-the-go” resultaten met artsen/patiënten besproken kunnen worden. (PB:
MoSCow) 


Het delen van kennis is een belangrijke pijler van de onderzoeksgroep. Wat
kan zorgen voor nog meer meerwaarde is het filteren op behandelend
instituut. Zo kun je zien welke patiënten door welk ziekenhuis, of zelfs welke
arts behandeld zijn. Op deze manier zou er contact opgenomen kunnen
worden met een ziekenhuis om deze kennis te delen en de arts te spreken.
Echter zitten hier heel veel privacy issues aan verbonden. Wat gebeurd er
bijvoorbeeld met slecht behandelende ziekenhuizen of artsen? Raken zij dan
hun baan kwijt? Komt er een concurrentiestrijd? En wat gebeurd er als deze
data in handen komt van verzekeraars of andere mensen buiten het
ziekenhuis? Momenteel is PICTURE nog zoekende naar een goede
compromis waarbij privacy gewaarborgd wordt maar er toch inzicht is in
deze data. Mijn voorstel hierin was om de ziekenhuizen te nummeren van
1-10, zo kun je toch nog filteren op een ziekenhuis maar zie je niet welke dit
is. Je zou er nog aan toe kunnen voegen dat je een aanvraag kan doen naar
de arts en dat dit dan goedgekeurd moet worden door de arts en de keuze bij
degene ligt die de data heeft geüpload of hij/zij dit wilt delen of niet. 


Kortom, de doorontwikkeling van de tool en het constant verbeteren van de
functionaliteit kan bijdragen aan het onderzoek en de behandelbaarheid van
hersenkanker, en ik hoop daarom ook, dat er alleen maar meer succes
worden behaald naarmate de tijd vordert.
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6.0

6.0 Bronnenlijst
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