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Persona’s COPACA, hoe, wat en waarom? 
12 oktober 2022 

 

Wat is een persona? 
• Een persona is een concrete profielbeschrijving van een persoon die een cliënten- of 

patiëntengroep representeert 

• Het is een fictief persoon die is gebaseerd op informatie die ontleend is aan 

bestaande personen uit de doelgroep 

• Om recht te doen aan variatie in de gehele doelgroep, zijn meerdere persona's nodig 

 

Hoe zijn de persona’s voor COPACA gemaakt? 

Stap 1: Vaststellen elementen persona's 

• De werkgroep Persona’s Ontwikkelen heeft overlegd over de elementen die nodig 

zijn om een goed beeld te krijgen van de persona's.  

• Ook is rekening gehouden met de doelen en volgende stappen van het 

onderzoeksproject. 

o De volgende elementen zijn door de werkgroep vastgesteld: 

▪ Demografische gegevens 

▪ Biografie 

▪ Kenmerken afasie 

▪ Bijkomende/nevenstoornissen 

▪ Karaktereigenschappen 

▪ Belangrijke personen 

▪ Doelen, wensen en verwachtingen 

 

Stap 2: Vormgeving van de persona 

Bij de vormgeving van de persona is rekening gehouden met de volgende zaken:  

• Een persona moet illustratief zijn 

• De informatie moet overzichtelijk zijn 

• De teksten moeten bondig zijn 

• Sommige kenmerken kunnen visueel worden vormgegeven 

o bijv. met statusbalken of schalen 

• Belangrijke waarden of emoties kunnen worden weergegeven in een citaat 
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Stap 3: Realitycheck 

Tot slot zijn de persona’s voorgelegd aan mensen die de doelgroep goed kennen. Zo konden 

we nagaan of de persona’s natuurgetrouw en realistisch zijn.  

De persona’s zijn beoordeeld door: 

• Mensen met afasie (n=4) 

• Afasietherapeuten (n=4) 

Zij hebben allen 2 persona’s beoordeeld.  

De beoordelaars hebben de volgende vragen beantwoord: 

1. Zou het een echte persoon met afasie kunnen zijn? Is het een realistisch beeld? 

2. Is de indeling overzichtelijk? 

3. Heb je andere opmerkingen of adviezen? 

De feedback van de beoordelaars is verwerkt in de definitieve versies.  

 

Hoe gebruiken we de persona’s binnen COPACA?  
• Om de focus op de doelgroep te houden: 

o Zitten we op het goede spoor? 

o Zijn onze acties nuttig voor de doelgroep? 

• Om (kennis)producten en (behandel)materiaal op te baseren: 

o Sluiten onze ideeën aan op de persona’s? 

o Zijn onze ideeën geschikt voor alle persona’s? 

o Moeten we ‘algemeen’ of ‘op maat’ denken? 

• Om gegevens te verzamelen vanuit verschillende betrokkenen: 

o Is de dataverzameling representatief genoeg? 

o Is de volledige doelgroep vertegenwoordigd? 

• Om inzet van verschillende dataverzamelingsmethoden te stimuleren 

o Zijn onze methoden geschikt? 

o Kunnen we verschillende methoden combineren? 
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