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ABSTRACT
Het visualiseren van ons telefoongebruik heeft met meer te maken dan alleen onze schermtijd. 
De relatie die wij met onze telefoon hebben is persoonlijker. De telefoon heeft bijvoorbeeld 
invloed op onze gevoelens, gedachtes en productiviteit. Door een uitgebreid logproces bij te 
houden, wordt gekeken naar de relatie die de mens met de telefoon heeft en hoe hier concrete 
data uit gehaald kan worden; met als resultaat een veel persoonlijkere visualisatie. 



INTRODUCTIEKEYWORDS

Het is vandaag de dag bijna onkenbaar dat je de deur uitgaat zonder je telefoon. Je doet 
er bijna alles op; van kijken naar het weer tot aan het uitrekenen van je financiën. Het 
is nou eenmaal de norm in de 21ste eeuw. Een telefoon geeft je toegang tot een mega-
encyclopedie en vermaakt je wanneer je maar wilt. Maar dit brengt ook nadelen met zich 
mee. Mensen raken steeds vaker verslaafd aan hun telefoon.
 Apple biedt sinds 2018 de mogelijkheid om je schermtijd bij te houden. Hier kan 
je precies aflezen hoelang je op je telefoon zit, welke apps je gebruikt en nog veel meer. 
Het biedt ook de mogelijkheid om je gebruik te limiteren. Volgens onderzoek van D. Isik 
[2] blijkt dat de meerderheid deze functie wel kent, maar niet gebruikt. 
 De relatie die wij met onze telefoon hebben bestaat uit meer dan alleen onze 
schermtijd. In dit onderzoek wordt gekeken naar wat er nog meer plaatsvindt tussen 
deze relatie van mens en telefoon; welke data er gebruikt zou kunnen worden, grijpbaar 
of ongrijpbaar. Vervolgens wordt er een exploratie gedaan naar het uiterlijk van een 
schermtijd app gebaseerd op de resultaten.

LITERATUUR ONDERZOEK
Steeds meer jongeren raken verslaafd aan sociale media. Volgens een onderzoek van 
het CBS [3] dat in 2017 is uitgebracht, zegt 29% van jongeren tussen 18-25 jaar verslaafd 
te zijn aan hun telefoon. Deze verslaving brengt vele nadelen met zich mee, zoals het 
verslechteren van de nachtrust. In 2017 zeggen 41% van de jongeren slechter te slapen 
door social media. In 2015 was dit 26%. Ook verslechteren de prestaties op school. In 
2017 geeft 35% van jongeren aan dat social media een negatief effect had, terwijl dit 23% 
is in 2015. Het is met zekerheid aan te nemen dat deze aantallen zijn gestegen tijdens de 
corona periode omdat fysiek contact afgenomen is en andere bronnen van dopamine 
zoals festivals niet door konden gaan. 
 Volgens Lotte Willemsen [4] heeft de aard van telefoon verslaving heeft 
grotendeels te maken met de Fear of Missing Out, oftewel FOMO. Tijdens een onderzoek 
van Hogeschool Rotterdam hebben ze dit fenomeen getest. Ze namen drie groepen en 
hebben die in een wachtruimte geplaatst. Eén groep had een smartphone bij, één groep 
had een smartphone zonder toegang tot internet en één groep had geen telefoon. Voor 
deze groepen hadden ze naderhand een vragenlijst opgesteld. Uit de resultaten bleek 
dat de groep zonder smartphone en de groep met smartphone en internet het meeste 
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Figuur 1: Schermtijd functie van Apple [1]
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LOGBOEK
Om het voorkomen van FOMO en telefoonverslaving te bevragen, is er een logboek 
bijgehouden om meer inzicht te krijgen in het gebruik van de telefoon. Zo werd er een 
beter beeld geschetst van de werkweek. Per dag wordt er precies bijgehouden wat de 
exacte tijden waren van het moment dat de gebruiker de telefoon oppakt. Er wordt 
gekeken naar welke apps er werden gebruikt en de duur dat de gebruiker op het toestel 
heeft gezeten. Dit is informatie dat ook beschikbaar is in de schermtijd app. Door elke dag 
bij te houden en vervolgens het gebruik te categoriseren, krijg je een beter beeld van hoe 
je de week precies besteed hebt. 

Uit het logboek is statistisch gezien het volgende af te lezen: 
- In een werkweek van 79 uur is er 44 uur en 57 minuten op de telefoon  
 doorgebracht. Dat is 57% van de gehele week. 
- Dat is gemiddeld 9 uur per dag.
- De meest voorkomende categorie is sociale media.

Wat betreft de inzichten die deze week voortgekomen zijn uit het bijhouden van   
telefoongebruik hebben te maken met:
- Het vastleggen van ‘onbewust telefoongebruik’ maakt je eerder bewust van je  
 telefoongebruik en kan voor foutieve data zorgen. Het kost veel werk om dit te  
 noteren en dus zie je er soms van af om überhaupt  de telefoon te pakken.
- Er is een zekere afhankelijkheid van je mobiele telefoon.
- Het is moeilijk om de mobiele telefoon weg te leggen.

last hadden van dit fenomeen. De groep zonder internet had hier het minste last van. Dit 
komt door de pushmeldingen, notificaties, etc. die binnenkomen door apps. Volgens Lotte 
Willemsen PhD, lector Communicatie aan Hogeschool Rotterdam [4] is het onmiskenbaar 
dat we afhankelijker zijn geworden van onze telefoons. “Alles staat erop; apps, mail, foto’s, 
maar ook social media en onze bankzaken, dus we kunnen niet zeggen dat we zomaar 
zonder kunnen.” zegt Willemsen. “Bij de introductie van elk medium – zoals radio, tv, 
het internet en gaming – was er maatschappelijke bezorgdheid over de verslaving. Maar 
de meesten hebben ook díe uitvindingen weten in te passen in het dagelijkse leven en 
functioneren nog steeds. Ik spreek dan ook eerder van afhankelijkheid dan van verslaving.” 

Figuur 1: Schermtijd tijdens de week van het 
bijhouden

Figuur 2: Logboek van alle keren telefoon-
gebruik

Resultaten



- Productiviteit neemt af.
- Nachtrust verslechtert.
- Bewust zijn van je schermtijd heeft geen invloed op het gebruik van de telefoon.
Uit dit experiment is voortgekomen dat het betrekken van de duur van de gehele dag 
meerwaarde biedt. Als je de gespendeerde tijd op de telefoon van de hele dag aftrekt, dan 
houd je de tijd waar je niet op je telefoon hebt gezeten over. Op figuur 1 is te zien hoeveel 
tijd er niet op de telefoon is gezeten. Dat is de groene ruimte tussen de twee lijnen. Op 
deze manier geef je de statistieken van schermtijd eigenlijk meer context. Je krijgt een 
beter beeld bij het aantal tijd dat je daadwerkelijk op je telefoon hebt gezeten omdat het 
zoveel procent van je dag heeft ingenomen. 
 Aangezien de meest voorkomende categorie ‘sociale media’ is, kan je concluderen 
dat FOMO zeker een rol speelt in je telefoongedrag. Want het is vaak de eerste categorie 
apps die je opent als je de telefoon op pakt. Zoals Lotte Willemsen aangeeft, dat heeft te 
maken met de vele pushmeldingen en notificaties die van deze apps komen [4].

Voor deze visualisatie is gekeken naar het visualiseren van de data uit het eerste logboek, 
op een manier waarop het telefoongebruik van de gehele week wordt gevisualiseerd. 
Het doel was hier om geen tekst te gebruiken en om alleen met beeld te werken. Zie 
figuur 3. Elk vakje stelt 15 minuten voor. Door ook gebruik te maken van de tijd die niet 
doorgebracht is op de telefoon, krijg je een beter beeld van de totale schermtijd. Zo krijg 
je direct een beeld van de tijd die je nuttig hebt gemaakt en welke niet. Dit dient voor een 
betekenisvolle visualisatie.

Uit de data visualisatie van het logboek is het inzicht voortgekomen dat het betekenisvol 
kan zijn om de daadwerkelijk ‘nuttige’ tijd van je dag in kaart te brengen; de tijd die je 
niet gespendeerd hebt op je telefoon. Om hier verder op te verkennen is gekeken naar 
mogelijkheden om productiviteit als focus te gebruiken. 
 Als prototype is er een app gemaakt die daar dieper op in gaat. Deze app werkt 
hetzelfde als schermtijd, maar focust vooral op de productiviteit van de gebruiker. Het 
kan gebruikt worden wanneer de gebruiker een moment van focus nodig heeft. Dit kan 
bijvoorbeeld het moment zijn wanneer zij moeten werken of een schoolopdracht moeten 

APP PROTOTYPE
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Data visualisatie

Figuur 3: Data visualisatie van het logboek



5

USER JOURNEY

maken. Je kan de app dan aanzetten, waarop de app je gebruik monitort. Op deze manier 
kan je specifieker inzoomen op een moment van schermtijd en krijg je meer inzicht in 
de nuttige tijd die je spendeert. Zodra je op de telefoon gaat krijg je na bepaalde tijd een 
notificatie melding die aangeeft hoelang je op de telefoon zit. Zo maak je de gebruiker 
bewust van het feit dat ze tijdens een moment waarop ze horen te werken, toch gebruik 
maken van de telefoon. 

Dit concept (figuur 4) is getoetst bij gebruikers om te kijken hoe zij schermtijd in het 
algemeen ervaren en deze applicatie in het specifiek. Uit de resultaten over schermtijd zelf 
blijkt weer dat het niet vaak gebruikt wordt, vooral omdat het geen duidelijk doel heeft. Er 
wordt bijvoorbeeld niet gesproken over de effecten die schermtijd heeft op je gezondheid. 
Het is niet belangrijk hoeveel je op de telefoon zit, maar dat de effecten ervan duidelijk 
worden. Daarnaast heeft het geen doel. Het wordt ervaren als passieve informatie. Uit de 
resultaten over het prototype wordt gezegd dat het waardevol kan zijn om een practise 
mee te geven; een doelstelling voor de gebruiker. Een app zoals deze geeft je meer inzicht 
in de uren die je spendeert, of ze nuttig waren of niet. Toch wordt er gezegd dat het doel 
meer naar voren moet komen, door middel van een effectiviteitsscore bijvoorbeeld.

Figuur 4: App concept dat meer inzicht geeft in 
de productiviteit van de gebruiker.

Om een dieper inzicht te krijgen van wat er nu precies plaatsvindt, is er gekeken naar 
de relatie die wij hebben met onze telefoon. Er gebeurt namelijk veel meer dan alleen 
onze schermtijd. Om een beter beeld te krijgen van deze situatie is er gekeken naar een 
specifiek moment; het moment van afleiding. Hiervoor is een user journey gemaakt die 
laat zien welke stappen iemand kan doorlopen bij het gebruik van zijn of haar telefoon 
(figuur 5). 
 Deze user journey schetst een scene van iemand die vaak gebruik maakt van 
zijn telefoon en wellicht als verslaafd gezien kan worden. Hieruit kan je concluderen 
dat afleiding kan zorgen voor deze interactie. Maar eerst kijken we naar verslaving 
zelf. Wat is verslaving precies? Volgens Regi Schipper en Paul Naarding is verslaving 
een stoornis die verschillende stadia doorloopt. Er is na het gebruiken van een middel 
direct een belonend effect. Wanneer het niet gebruikt wordt, kan er een trek in het 
middel ontstaan. Door het herhalen van dit patroon, ontstaan er cues; triggers wanneer 

Resultaten
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Figuur 5: De user journey van telefoongebruik 
door afleiding
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 Hiermee kan je de conclusie trekken dat afleiding dus niet de oorzaak is, maar 
minstents een cue die ervoor zorgt dat iemand op zijn of haar telefoon gaat. Dit maakt 
daarentegen wel deel uit van de relatie die wij hebben met de telefoon. 

UITGEBREID LOGBOEK

Door onze schermtijd nu af te lezen, kan je het volgende te weten komen over je 
telefoongebruik:
- De tijd die je op de telefoon spendeert.
- De interactie die je hebt met je telefoon.
- De tijd in je dag waarop je niet op je telefoon hebt gezeten.
-  Momenten waarbij je afgeleid bent geworden door de telefoon of waarop je naar  
 de    telefoon hebt gegrepen.

Al deze data zijn grijpbaar. Dat houdt in dat het concreet is. Om dieper in te gaan op onze 
relatie met onze telefoon moeten we kijken naar het ongrijpbare deel; wat niet concreet is 
(denk aan gevoelens). Dat deel heeft te maken met de menselijke kant. Dit is, wat betreft 
data, veel persoonlijker dan wat er nu verkrijgbaar is. In dit onderzoek is er gekeken naar 
drie punten die je uit deze relatie kunt halen en hoe je deze zou kunnen visualiseren:
- Wat zijn de gedachten die je hebt bij het gebruiken van de telefoon? Wellicht  
 wordt er gedacht aan het versturen van een belangrijke e-mail. 
- Wat zijn de gevoelens die je hebt bij het gebruiken van de telefoon? De gebruiker  
 kan zich bijvoorbeeld geïrriteerd voelen na het krijgen van een bericht op een app.
- Heeft de afleiding door je telefoon te pakken je geholpen? Heeft het rust   
 gebracht of de frustratie ontnomen?

 

Resultaten

iemand kan gaan verlangen naar het middel. [5] Dezelfde theorie kan je toepassen op 
het telefoongebruik. Bij het gebruik van de telefoon kan je brein dopamine aanmaken. 
Dopamine is een stof die hoort bij het beloningssysteem van de hersenen. [6] Een moment 
van afleiding is eigenlijk een cue die ervoor zorgt dat iemand verlangt naar het gebruiken 
van zijn of haar telefoon. Dit zit dan in hun patroon. 
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Om de data van het logboek te visualiseren, is gekeken naar het ‘Dear Data’ project [7]. 
Dit is een project van Giorga Lupi en Stefanie Posavec om een persoon te leren kennen 
aan de hand van hun gevisualiseerde, persoonlijke data. Door elke week verschillende 
vormen van data bij te houden, hebben ze deze kunnen vertalen naar persoonlijke data 
visualisaties. De vormen van de visualisaties zijn zo vrij mogelijk gehouden. De data moet 
de visualisatie vormgeven en niet andersom. Volgens Lupi gebruikten ze de data niet voor 
efficiëntie, maar om te kijken of data veel persoonlijker kon worden gemaakt en daardoor 
met elkaar verbonden te voelen [8].
 Dezelfde methode van data visualisatie is gebruikt om de data vorm te geven 
die het logboek heeft opgeleverd. Voor elk van de drie onderzochte datastromen is een 
aparte visualisatie gemaakt. Eerst op papier en daarna digitaal. De visualisaties op papier 
hadden geen design criteria terwijl de visualisaties digitaal gebaseerd waren op vormen 
van abstracte kunst. De data die hier gevisualiseerd wordt is persoonlijk en kan op deze 
manier worden ervaren als eigen kunstwerk. Als deze visualisaties worden gevoed door 
de gebruikers data, krijgt deze aan het eind van elke week een ander uiterlijk. Hierdoor 
ontstaan er altijd unieke data visualisaties die de gebruiker kan gebruiken om terug te 
denken aan een bepaalde week of periode. Daarnaast is de betekenis van abstracte 
kunst vaak subjectief. De gebruiker kan makkelijker uit zijn eigen visualisaties patronen 
herkennen en weet de context beter dan iemand anders.

UITGEBREID LOGBOEK; VISUALISEREN

 Om meer te weten te komen over deze drie punten, is er een uitgebreid logboek 
bijgehouden die nu meer focust op de persoonlijke kant. In dit logboek werd elk moment 
van telefoongebruik geregistreerd met de precieze tijd waarop het plaatsvond en hoelang 
dit duurde. Als eerst werd er gekeken naar de gevoelens tijdens het gebruik. Na elke app 
gebruikt te hebben, werd er geregistreerd hoe de gebruiker zich hierbij voelde. Daarna is 
er gekeken naar de gedachtes van de gebruiker en is er geregistreerd wat de gebruiker 
dacht bij het openen van de applicatie. Als laatst is bijgehouden wanneer de gebruiker 
afgeleid was en hun telefoon gebruikte als afleidingsmiddel. Ook is er gekeken of dit hielp; 
is de frustratie ontnomen?
 Het logboek werd bijgehouden in de notities app. Door gebruik te maken van 
afkortingen voor de duur en emoties was het gemakkelijker om de momenten van gebruik 
vast te leggen en ontstond er niet de tegenzin die kwam bij het vastleggen van de log 
tijdens de eerste keer testen. Nu was het werk om de data vast te leggen aanzienlijk 
kleiner. 

Figuur 7: Een voorbeeld van de Dear Data 
visualisaties

Figuur 6: Een voorbeeld van het logboek 
dat de gehele week bijgehouden werd. 
De cijfers staan voor afkortingen van de 
emoties die ervaren werden. De letters ‘S’, 
‘M’ & ‘L’ houden de duur in van het gebruik. 
‘S’ is 0-10 min, ‘M’ is 10-30 min, ‘L’ is 30+ 
minuten.
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Figuur 9: Data visualisaties digitaal, inclusief met 
legenda te zien in bijlage 1 t/m 3

Figuur 8: Data visualisaties op papier
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Deze visualisaties zijn getest op leesbaarheid en gebruiksvriendelijkheid. Stel deze 
visualisaties zouden worden gebruikt om meer te weten te komen over je telefoongebruik, 
hoe zou er dan door genavigeerd moeten worden? Om daar meer duidelijkheid over te 
krijgen is er een interview en test gehouden met telefoongebruikers. De digitale visualisaties 
zijn, met legenda erbij, voorgelegd aan de gebruikers die vervolgens een reeks aantal 
vragen zijn gesteld. Uit dit interview kwam naar voren dat het complexe visualisaties 
waren en daarom lastig te lezen. Dit heeft te maken met het feit dat het persoonlijke 
visualisaties zijn en dus anders voor iedereen. Iemand die deze week heeft ervaren weet 
dus beter patronen uit de visualisaties te herkennen. Om dit leesbaarder te maken is 
voorgesteld om patronen of conclusies uit de visualisaties te kunnen filteren. Het kan 
bijvoorbeeld ook voorkomen dat je een week een emotie méér hebt gevoeld ten opzichte 
van de week ervoor. Als het bijhouden van deze data lang genoeg gebruikt wordt, stapelt 
de data op. Zo ontstaat er een gemiddelde. Er is dan de mogelijkheid voor gevolgtrekking 
en kan je verbindingen leggen. Een visualisatie kan iemand dan bijvoorbeeld inzicht geven 
over welke emoties bij welke apps vaker gevoeld zijn, welke gedachten deze week het 
meest voorgekomen zijn, welke apps het minst gewerkt hebben bij afleiding, etc.

Resultaten

SPECULATIEF ONTWERP
Door de feedback te gebruiken als hoofdcriteria, is er een speculatief ontwerp gemaakt 
van een app die gebruikt maakt van deze visualisaties. De app maakt het navigeren door de 
visualisaties gemakkelijk en biedt de gebruiker meer inzicht in hun gevoelens, gedachtes 
en momenten van afleiding bij het gebruik van de telefoon. 
 Als voorbeeld is de visualisatie van gevoelens gebruikt. Op het beginscherm is 
te zien wat opvalt van afgelopen week. Als voorbeeld is de gebruiker blijer geweest dan 
gemiddeld. Dit wordt dan gefilterd uit de gehele visualisatie. Om meer context te krijgen 
over dit getal kan de gebruiker ervoor kiezen om zijn gemiddelde te bekijken van zijn 
gevoelens. 
 Om meer context te krijgen over de gehele visualisatie kan de gebruiker klikken 
op de visualisatie zelf waardoor zij dan doorverwijst wordt naar een uitvergrote versie. Op 
dit scherm staan de percentages samengevat en kan de gebruiker de visualisatie in detail 
ontleden. (Zie bijlage 4)Figuur 10: Speculatief app design die gebruikt 

maakt van de data visualisatie. Zie ook bijlage 
1 t/m 3
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CONCLUSIE

DISCUSSIE

Om de data van telefoongebruik impactvoller te visualiseren moet niet alleen gekeken 
worden naar grijpbare data, maar ook naar data die ongrijpbaar is. Bij de relatie die wij 
met onze telefoon hebben vindt meer plaats dan we denken. Je telefoongebruik heeft 
invloed op hoe je presteert, hoe je voelt en hoe je denkt. Door deze drie punten grijpbaar 
te maken en te visualiseren, kom je tot persoonlijke visualisaties die gebruikt kunnen 
worden om beter grip te krijgen op deze relatie.  
 Om deze bevattelijk te maken voor de gebruiker, moeten de visualisaties gefilterd 
worden op patronen of conclusies. Dit wordt gedaan gebaseerd op het gemiddelde dat de 
gebruiker heeft nadat de data is opgestapeld. Zo kan de gebruiker in een oogomslag zien 
wat er per periode opviel wat betreft de relatie met de telefoon. 

Dit onderzoek heeft plaatsgevonden met als doel te kijken naar andere mogelijkheden om 
de data die de telefoon van je registreert op impactvollere wijze te visualiseren. Uit eerder 
onderzoek blijkt namelijk dat de schermtijd app die nu gebruikt wordt niet genoeg betekenis 
geeft voor mensen om deze te gebruiken [2]. 
 In dít  onderzoek komt naar voren dat schermtijd niet gebruikt wordt en gezien 
wordt als passieve informatie. Daarentegen is er geen gebruiker geweest die aangegeven 
heeft schermtijd wel te gebruiken en dus is er geen rede aangegeven waarom schermtijd 
wel impact zou hebben wat betreft data visualisatie. Maar, aan de hand van het eerder 
uitgevoerde onderzoek blijkt wel dat de meerderheid van gebruikers zeggen dat ze geen 
gebruik maken van de schermtijd app [2]. 
 Ook wordt er in dit onderzoek gekeken naar de theorie van verslaving en hoe 
dit toegepast kan worden op telefoonverslaving. Uit de user journey kan geconcludeerd 
worden dat afleiding vaak de kern is van veel onbewuste telefoongebruik. Aan de hand van 
het onderzoek over verslaving [5] wordt gezegd dat verslaving verschillende stadia kent. Een 
van deze stadia heeft te maken met cues. Een moment dat het verlangen naar een middel 
versterkt. Hieruit kan je concluderen dat afleiding eerder een cue is en niet de kern.
 Verder wordt er gebruikt gemaakt van de methode data visualisatie die ontwerpers 
G. Lupi en S. Posavec gebruikt hebben voor het project Dear Data. Deze methode van data 
visualisatie is speciaal gebruikt om persoonlijke data te visualiseren. [7,8] Uit de resultaten 
van dit onderzoek blijkt dat deze methode leidt tot abstracte en persoonlijke, maar complexe 
en moeilijk leesbare visualisaties. Er kan beargumenteerd worden dat dit komt door het feit 
dat ze persoonlijk zijn. Om dit op te lossen is gekeken naar het uiteindelijke speculatieve 
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ontwerp in de vorm van een vernieuwde schermtijd app. Hiervoor is een interview gehouden 
om de wensen van de gebruiker duidelijk te stellen om zo een gebruiksvriendelijke app te 
ontwerpen.
 De data die gebruikt is in de eindvisualisaties is ongrijpbare data. Dit houdt in dat 
het data is dat niet concreet is en dus moeilijk om te meten. Door opkomst van technologie 
kan deze manier van data verzameling in de toekomst gangbaarder worden. Momenteel is 
het voor een telefoon moeilijk om de emoties, gedachtes en productiviteit van de gebruiker 
in detail te meten. 
 Hoe impactvol deze data is, is subjectief. Om te kijken of de visualisaties van dit 
onderzoek impactvol zijn, zou er een prototype gemaakt moeten worden om dit te testen. 
Aangezien het ongrijpbare data is, is dit momenteel niet reëel. Dit zou nog een vervolg 
kunnen zijn voor een uitgebreider onderzoek over het effect van deze visualisaties.
 De verwachtingen van dit onderzoek waren dat de data van de telefoon wellicht 
naar fysieke vorm zou moeten worden vertaald om het impactvol te maken. Dit bleek echter 
niet het geval te zijn geweest. Er is in plaats daarvan dieper gekeken naar de relatie die wij 
als mens met de telefoon hebben en daar gezocht naar impactvolle data. Door deze data 
alsnog digitaal te visualiseren, zijn er toch betekenisvolle visualisaties als resultaat. 
 Ook was de verwachting dat mensen erg onbewust zijn van hun telefoongebruik. Dit 
blijkt aan de hand van het literatuuronderzoek en wordt ook bevestigd door het onderzoek 
dat hier gedaan is wat betreft het telefoongebruik.
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BIJLAGE 1: Data visualisatie gevoel
Een visualisatie van de gevoelens die op dat moment plaats hebben 
gevonden tijdens het gebruiken van de telefoon.
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BIJLAGE 2: Data visualisatie afleiding
Een visualisatie van de momenten waarop je afgeleid bent en of dat ze 
daadwerkelijk nuttig zijn geweest (Hebben ze frustratie ontnomen, rust 
gebracht, etc).
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BIJLAGE 3: Data visualisatie gedachten
Een visualisatie van de gedachten die op dat moment plaats hebben 
gevonden tijdens het gebruiken van de telefoon.
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BIJLAGE 4: Speculatief ontwerp van de vernieuwde schermtijd app.


