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DiabetesSpel
Jouw bijdrage is waardevol

Fijn dat je wilt deelnemen aan de bètatest van de DiabetesSpel. 
Jouw inbreng is enorm waardevol. Door jouw bijdrage kan je straks
in de praktijk mensen met diabetes nog beter helpen.

We hebben  jou en een aantal collega professionals gevraagd om
het spel te testen (bèta) op bruikbaarheid en juistheid. 

Omdat er veel verschillen zijn in de behandeling van diabetes en
de mogelijkheden van patiënten, van ketogeen tot licht
koolhydraatbeperkt, hebben wij bij het ontwikkelen van de game
de meest  recente voedingsrichtlijn van de NDF aangehouden.

Het spel leert mensen de basisprincipes van diabetes en voeding 
 met als doel de parate kennis en zelfregie van de patiënt te
vergroten.

Het spel is een aanvulling op het consult, geen vervanging. 
Het DiabetesSpel helpt om basisprincipes (context-onafhankelijke
kennis) van het diabetes 'dieet' buiten het consult om, aan de
patiënt over te brengen. De spelresultaten kan de patiënt met je
delen. Zo kan je kennis als barrière voor gedragsverandering
uitsluiten en blijft er tijdens de consulten meer tijd over om
individuele problemen en voedingsadviezen te bespreken.
RobinHealthGames ondersteunt behandelaars die het spel willen
gaan gebruiken bij de implementatie.
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Het spel in de praktijk

https://diabetesfederatie.nl/ndf-toolkit-persoonsgerichte-diabeteszorg/persoonsgerichte-voedingszorg
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Wij hebben op basis van de meest recente
wetenschappelijke en praktische inzichten leerdoelen
voor patiënten geformuleerd. 
In ongeveer 80 levels wordt deze informatie aan
patiënten overgebracht.

Een level is opgebouwd rond een leerdoel. 
Wij wisselen tussen vaste en variabel vragen. De levels
met de vaste vragen zijn blauw. Vaste vragen zijn altijd
hetzelfde. Dus als je het spel twee keer speelt krijg je
twee keer exact dezelfde vraag. 
De groene levels zijn variabel. De antwoord opties die
getoond worden wisselen. Als je het level opnieuw
speelt krijg je andere producten te zien. 

De leerdoelen zijn ingedeeld per thema (zie pagina 6). Elk
thema eindigt met een toets (een rood level). Daarna
begint weer een nieuw thema. 

Blauwe 
level 

Groene 
level

Rode
level

Opbouw van het Spel



Hoe te testen?

Liefst, toetst je een aantal aaneengesloten dagen
iedere dag 1 of 2 thema's. om de opbouw van
informatie goed te kunnen beoordelen en het
overzicht te houden. Zo kan je goed beoordelen of
patiënten de informatie krijgen die ze nodig
hebben.

Kijk naar de leerdoelen per thema (zie pagina 6)
om te beoordelen of patienten (in jouw ervaring)
voldoende en het juiste over dit thema leren. 

Als je een fout ziet in een level, inhoudelijk,
tekstueel, of iets ander dat opvalt graag het level,
de vraag en de fout noteren in de betatestlijst. 

Onderstaande informatie is specifiek voor bèta-testers.
We delen hier onze testervaring. Beoordeel als je gaat
testen minimaal één en maximaal twee thema's. 
Een thema eindigt met een rood level. 

Ro
bi
n

He
al
th

G
am

es

04
Bètatest periode
Om de tijd te hebben om je feedback te verwerken,
zouden we je feedback graag voor 7 oktober 2021
ontvangen.



Testlijs en resultaten

Je kan je opmerkingen ook op een andere manier met ons
delen. De excelsheet is een leidraad.

Noteer eventueel ook als je een level erg leerzaam vindt of
juist te moeilijk of te makkelijk vindt. Houdt er rekening mee
dat de doelgroep heel divers is.

Je kan ook screenshots maken (als je snel genoeg bent) en
deze mailen.

De excel spreadsheet betatestlijst heeft ook een werkblad
leerdoelen en test. Hier kan je feedback geven op de test en
het thema.  

Als je klaar bent met testen, vul dan ook graag het beta-
testformulier via google forms in.

Heb je vragen? Neem contact met ons op (zie pagina 10)

 Download de excel spreadsheet met de naam Betatestlijst
hier, alvorens deze in te vullen. Hier kan je ook opmerkingen die
specifiek zijn voor een level noteren in werkblad levellijst.
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De werkmappen vind je
onderaan in de excelsheet. 

 

Leerdoelen en test.
Noteer hier je bevindingen
over het thema en de test

Levellijst
Noteer hier opmerkingen

over het level

Ingevulde
 levellijst met 
voorbeelden

https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=B8472A69CEC8528F!14652&ithint=file%2cxlsx&authkey=!AD81IW---EhD16g
https://forms.gle/pof6FLrWUMe3CcYCA
https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=B8472A69CEC8528F!14652&ithint=file%2cxlsx&authkey=!AD81IW---EhD16g


Het DIabetesSpel in de Playstore

Abonnement opzeggen
Zeg je abonnement op voordat de gratis
gebruiksperiode is afgelopen om betaling te
voorkomen. 

Om in te loggen voor de beta, gebruik je de link die
per e-mail naar je is verstuurd. 
Gebruik de persoonlijke promotiecode die per mail is
verzonden voor toegang tot de test. 
Je hoeft met de code niet te betalen. Hier vind je de
handleiding voor het inloggen en gebruik van de
promotiecode

Hoe log ik in?Ro
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https://play.google.com/store/apps/details?id=com.robinhealth.diabetspel
https://support.google.com/googlenews/answer/7018481?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=nl#:~:text=Een%20abonnement%20opzeggen%20in%20de%20Google%20Play%2Dapp&text=Check%20of%20je%20bent%20ingelogd%20op%20het%20juiste%20Google%2Daccount.&text=Abonnementen.,Tik%20op%20Abonnement%20opzeggen.
https://robinhealthgames.com/diabetesspel-beta/


Level 1 t/m 13
Basisinformatie over de ziekte diabetes, de invloed van
voeding en welke producten koolhydraten bevatten.

Level 14 t/m 24
De verschillende soorten koolhydaten (zetmeel, suiker en
vezels), waar ze in zitten en de invloed van portie maten op de
hoeveelheid koolhydraten die je eet.

Level 25 t/m 34
De invloed van gezonde producten, ongezonde producten en
de samenstelling op de stijging van de bloedglucose.

Level 35 t/m 45
Het verschil tussen natuurlijke en toegevoegde suikers en de
invloed op de bloedglucose.

Level  46 t/m 57
De invloed van ontbijt/ lunch keuzes bij diabetes en het
behouden van een stabiel bloedsuiker.

Level 58 t/m 72
De invloed van avondmaaltijd keuzes bij diabetes en het
behouden van een stabiel bloedsuiker.

Level 73 t/m 79
Inzicht in de hoeveelheden suiker in dranken en
tussendoortjes en de opties voor gezonde(re) keuzes.
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Aan het begin en het
einde van een level en
na een vraag, kan je
een pop-up scherm
tegen komen. Als je
hier een opmerking
over hebt kan je deze
bij het desbetreffende
level/vraag noteren. 

Pop-ups

Pop-up in een
level 

na een vraag

Pop-up aan het
begin van een

level

Pop-up aan het
einde van een

level 

Hoe zie ik bij welke vraag ik ben? 
Als je een level speelt, zie je onderaan in het speelscherm
puntjes. Ieder punt staat voor een vraag. Door de puntjes te
tellen weet je bij welke vraag je bent. 
In deze afbeelding is de speler bij vraag 2. 
Als de vraag is beantwoord kleurt het puntje donker.

Leerdoel

Level

Het scherm aan het begin en het eind van een level tonen
een nummer: het level nummer. 

Level

Hoe zie ik bij welk level ik ben?

Beginscherm Eindscherm

Vraag



Welk aanpassingen kunnen
we maken in de game? 
Wij kunnen veel in het spel aanpassen! Laat het ons weten
als je veranderingen wil zien in de volgende spel-
kenmerken.

Het vraag type. 
Er zijn meerdere verschillende vraagtypen beschikbaar. Als
je denkt dat een vraag misschien “anders” beter aansluit
(ook al weet je niet precies hoe) schrijf het gerust op.

Aantal producten
Het aantal getoonde producten in het scherm kan 2 of 4
zijn. 

Variabele of vaste vragen. 
Zoals hierboven beschreven, zijn vaste vragen hetzelfde
elke keer als je het spel speelt, Variabele vragen zijn elke
keer anders. 

Het getoonde product. 
Producten voor een variabele vraag zitten in een pool,
zoals zuivel of vlees. Wij kunnen aanpassen welke
producten we tonen. 

De afstand tussen producten. 
Spelers wordt soms gevraagd om de product met de
meeste koolhydraten aan te klikken. Een level kan
moeilijker of makkelijker gemaakt worden door het verschil
tussen producten te veranderen.
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Rapport Downloaden
Volg de stappen om het rapport te downloaden of delen.
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Klik op het 
hamburger 

menu

Klik op
Download

Rapport

Vul eventueel
je naam in. Dit

wordt niet
opgeslagen in

de app.
Klik op

verzenden.

Sla het rapport
op of deel het

via een app naar
keuze



Contactgegevens
Hoe bereik je ons?

Website:
www.robinhealthgames.com

Je kan ook inschrijven voor de nieuwsbrief:
https://robinhealthgames.com/contact/

Whatsapp: 
+31648762431
Telefoon: 
+1 4085966773
e-mail: 
louise@robinhealthgames.com

Je kunt ons ook volgen via:
Instagram

Linkedin
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Kim Vrijen & Louise Witteman
 

http://robinhealthgames.com/
https://robinhealthgames.com/contact/
https://www.instagram.com/robinhealthgames/
https://www.linkedin.com/company/robinhealthgames/?viewAsMember=true

