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Samengesteld door 

Smartphones zijn zowel leuk als nuttig. Maar het zijn krachtige 
hulpmiddelen van verleiding. Alle kleuren en geluiden zijn 
door teams van ontwerpers en psychologen ‘geoptimaliseerd’  
om je aandacht vast te houden en je telkens terug te laten 
komen voor meer. 

Deze verleiders zijn niet alleen te vinden op je smartphone, 
maar ook op tablets, computers, spelcomputers, en 
huishoudapparatuur – noem maar op. 

Bekijk maar eens enkele van de verleidende ontwerpstrategieën 
hieronder. Hoeveel ervan komen je bekend voor?

HOE JE TELEFOON IS ONTWORPEN
OM JE AANDACHT TE TREKKEN

Moeten we onszelf de schuld geven dat we 
onze telefoons niet meer kunnen wegleggen?

Het geeft je het gevoel 
dat je vooruit komt

Het geeft je FOMO 
(fear of missing out: de angst om er niet bij te horen)

Hoeveel van deze overtuigende ontwerpen ben je vandaag tegengekomen? 

Of het gaat om hangen met vrienden, online of in een 
spel, je wil het gevoel hebben erbij te horen. Apps 
zijn ontworpen als sociale ontmoetingsplekken met 
alle trends en uitdagingen van het dagelijkse leven, 
wat ervoor zorgt dat je er in wil worden opgenomen. 

De Nieuwe Trend
Nieuwe trends zetten met een app, zoals stickers, filters, of 
beloningen, genereert hogere aanmeldingspercentages en 
verhoogt de populariteit.

De Online Indicator
Een visuele aanwijzing om te laten zien dat anderen 
beschikbaar, en online actief zijn – zelfs als dat niet altijd 
het geval is.

De Streak
Een hulpmiddel dat doorlopende online activiteit en loya-
liteit meet. Langere streaks worden beloond met zichtbaar-
heid en voeren de druk op om met anderen te concurre-
ren. Verlies je je streak, dan moet je opnieuw beginnen.

Heb je ooit te lang aan je telefoon gezeten omdat je je streak niet 
wou verliezen? 

Het doet alles 
urgent lijken

Geluiden en bewegingen kunnen een sterk gevoel 
van urgentie creëren. Het kan zijn dat je in het 
bijzonder gevoelig bent voor waarschuwingen, 
vibraties en visuele effecten.

De Geluidsmelding
Een belletje, gekwaak, of een luide vibratie; geluidjes die 
aandacht verreisen.

De Slimme Notificatie
Een waarschuwing die direct aan je behoeften en dagritme 
beantwoordt. Omdat ze wordt getraind door machinaal 
leren en kunstmatige intelligentie vergroot dit de kans dat 
je zal reageren.

De Smartwatch
Meldingen verdelen over verschillende toestellen – zoals 
een draagbare smartwatch – betekent dat meldingen nooit 
ver weg zijn en altijd in je achterhoofd.

Wanneer was de laatste keer dat je je telefoon bekeek omdat je het 
voelde vibreren?  

Wil je populairder worden? Het in cijfers uitdrukken 
van je aantal vrienden en interacties betekent dat je 
vanzelf meer tijd online zal besteden om te proberen 
je sociale kring nog meer te vergroten.

Het aantal volgers
Een simpele manier om populariteit binnen een platform 
weer te geven. Hierin wordt weinig verschil gemaakt tussen 
mensen die je echt kent en waar je om geeft en mensen die 
je morgen alweer vergeten bent. 

De Experience Meter
Een teller op sociale apps en rollenspellen die de toewij-
ding voor dat platform aangeeft.

De Boosted Post
Viraal of niet, het door anderen rebloggen, retweeten of 
op andere manieren delen van jouw content is één van de 
duidelijkste bewijzen van jouw sociale acceptatie.

Kan je je de laatste keer herinneren dat je iets deelde dat vervolgens 
viraal ging?

Het maakt je
emotioneel 

Content die angstig maakt, doet walgen, of ontzag, 
woede, of onrust doet voelen, krijgt clicks en heeft 
de hoogste kans om viraal te gaan – ongeacht of 
het waar is of niet. Of het nu gaat over productrecen-
sies, nieuws over beroemdheden die uit elkaar gaan 
of een life-hack, het internet is gemaakt voor deze 
hapklare brokken informatie.

Clickbait 
Het gebruik van over-gehypete, sensationalistische, oneer-
lijke, of verzonnen nieuwskoppen, die ontworpen zijn om 
je te laten klikken en delen

De A / B Test
Verschillende content kan verschillende effecten hebben 
op lezers. A / B tests volgen betrokkenheid en presenteren 
aanpassingen aan nieuwskoppen, layouts, ontwerpen, en 
inhoud, gebaseerd op dat wat het meeste aandacht krijgt.

De Viral Meme
Een combinatie van beeld en tekst, ontworpen voor snelle 
re-shares. Ze zijn pakkend, hilarisch, buitensporig, of schat-
tig en ontlokken een reactie en houden je aandacht vast.

Kan je je de laatste keer herinneren dat je iets deelde omdat het je 
een gevoel gaf van, „Wow!”?

Het geeft je voor 
alles een beloning

We kennen allemaal dat warme, fijne gevoel wanneer 
iemand je post leuk vindt. Eenvoudige ontwerpstrate-
gieën kunnen dit gevoel van bevestiging versterken, 
zelfs als het zoiets kleins is om te zien dat iemand een 
reactie aan het schrijven is.

De Typ Bubbel
Een geanimeerde bubbel die aangeeft of iemand op dat 
moment aan het typen is, wat de verwachting verhoogt.

De Leesbevestiging
Verstuurd / Aangekomen / Gelezen. Visuele aanwijzingen 
om de status van een bericht te laten zien.

De Schatkist
Een gamingmunteenheid of geld dat geruild kan worden 
voor een willekeurige, mogelijk zeldzame, terugbetaling.

De Like
In de vorm van een duim of een hartje zijn deze de 
ultieme dopamineboost.

Kan je een app bedenken waar één van deze ontwerptrucs 
gebruikt wordt?

Het maakt het 
makkelijker om 
door te gaan

Er is geen doodlopende weg op het internet. Een 
grenzeloos ontwerp, gecombineerd met bodemloze 
inhoud, betekent dat je, zonder erover na te denken, 
uren online kan blijven.

De Autoplay
Een automatische, op maat gemaakte contentgenerator, 
die je iets nieuws presenteert voordat je de kans krijgt om 
wat anders te gaan doen.

Het Checkpoint
Mijlpalen in spellen en apps (zoals een streak of level) 
creëren een drang om door te blijven gaan.

Het Oneindig Scrollen
Populair onder sociale media apps: de oneindige 
inhoudsstroom die een trance-achtige betrokkenheid 
verzekert.

Pull to Refresh 
Een techniek die wordt gebruikt in gokautomaatspellen, 
maar zich ook perfect vertaalt naar smartphoneschermen.

Wanneer was de laatste keer dat je swipete en scrollde zonder na 
te denken? 


