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SM        C    WAls gebruiker wil ik kunnen aanpassen op het kussen 

zodat het kussen is afgestemd op mijn wensen

De app heeft een instellingen functie waarbij je je 

eigen wensen kan instellen hoe het kussen jou zou 

kunnen helpen tijdens je slaap.

Verschillende functies van het kussen die je kan 

instellen.

SM        C    W
De app heeft een visueel profiel waar wordt 

weergegeven hoe de nacht van de gebruiker eruit 

ziet.

Visueel overzicht van jouw nachtrust.

Als gebruiker wil ik snel in een visueel overzicht zien 

hoe ik heb geslapen zodat ik inzicht krijg in hoe ik 

slaap

SM        C    W De app geeft meldingen met een vergelijkbare 

slaappatronen van andere gebruikers.

Melding met vergelijking over jouw slaappatroon en 

die van anderen.

Als gebruiker wil ik weten of er mensen zijn met 

dezelfde slaappatronen zodat ik weet dat ik niet de 

enige ben

S    C    WM    
De app geeft meldingen in de vorm van een 

gepersonaliseerd bericht/meldig die wat verteld over 

jouw slaapgedrag.

Een pop-up van je slaapbudy/robot die inzicht geeft 

in je slaapgedracht per nacht/week/....

Als gebruiker wil ik meldingen ontvangen over mijn 

slaapgedrag zodat ik weet waar ik aan toe ben

SM        C    W
De app moet een functie bevatten waarbij de 

gebruiker feedback kan geven op de setting die de 

slaaprobot voor de gebruiker heeft bedacht.

Pushmelding die feedback vraagt van de gebruiker.

Als gebruiker wil ik valideren dat de voorgestelde 

settings naar wens waren zodat het kussen van deze 

informatie kan leren

SM        C    W
De app heeft een deel functie zodat je jouw 

slaapresultaten kan delen op social media of in een 

somnox community.

Deel optie bij elke slaapactie.
Als gebruiker wil ik mijn slaapresultaten kunnen delen 

zodat ik me gehoord voel 

    SM     C    W
De app heeft een visuele overzicht van jouw 

slaapgedrag zodat de gebruiker dit in kan zien en 

hiernaar kan handelen.

Een visuele overzicht van mijn slaappatroon.

Als gebruiker wil ik een visueel overzicht zien van de 

data van meerdere nachten zodat ik patronen kan 

herkennen in mijn slaapgedrag

SM        C    W De app heeft een coachende functie die de gebruiker 

helpt om beter te slapen

Als gebruiker wil ik kunnen aanpassen op het kussen 

zodat het kussen is afgestemd op mijn wensen

Als gebruiker wil ik dat de app dient als een helpende 

hand zodat ik een betere nachtrust ervaar

S    C    WM    De app heeft een functie om een eigen persoonlijke 

profiel aan te kunnen maken.
Een eigen profiel binnen de Somnox app.

Als gebruiker wil ik een profiel aankunnen maken 

zodat ik een overzicht heb van mijn gegevens

SM        C    W De app geeft een grafiek weer van de data van je 

slaap week. 

Mogelijk in de achtergrond een lichte kleur van het 

gemiddelde.

Als gebruiker wil ik in één oogopslag kunnen zien hoe 

ik deze week heb geslapen zodat ik weet waar ik aan 

toe ben.

S    C    WM    
De app bevat een functie die kennis verzameld over 

de gebruiker en wordt gebruikt om het kussen aan te 

sturen

Kussen wordt aangestuurd door kennis dat opgedaan 

is door de app.

Als gebruiker wil ik dat het app/kussen voor mij kan 

voorspellen wat ik nodig heb zodat ik hier zelf niet 

veel tijd in hoef te steken

SM        C    W
De app bevat een ‘geschiedenis’ lijst met eerdere 

standen die de robot heeft gebruikt zodat de 

gebruiker hier favorieten uit kan kiezen en opslaan.

Een overzicht van een geschiedenis lijst met alle 

standen die de Somnox slaaprobot heeft gebruikt met 

favorieten waar je uit kan kiezen.

Als gebruiker wil ik de standen van de slaaprobot 

kunnen opslaan zodat ik deze nog een keer kan 

gebruiken

   CM S        W
De app geeft meldingen in de vorm van positieve 

gepersonaliseerde bericht/ melding die tips geven 

om de kwaliteit van slaapgedrag te verbeteren.

Push meldingen 

Als gebruiker wil ik tips en meldingen ontvangen over 

mijn slaapgedrag zodat ik mijn gedrag hiernaar kan 

aanpassen

    CM S        W
De app geeft meldingen in de vorm van positieve 

gepersonaliseerde bericht/ melding die verteld over 

jouw progressie.

Push meldingen

Als gebruiker wil ik meldingen ontvangen over mijn 

voortgang zodat ik weet of ik wel of geen progressie 

maak

SM        C    W
De app heeft een functie om binnen jouw eigen 

profiel een grafiek te kunnen zien van de verzamelde 

data.

Een overzicht met een schema.
Als gebruiker wil ik weten welke data van mij word 

verzameld zodat ik weet waar de verzamelde data 

voor gebruikt wordt.

    S    C    WM De app geeft meldingen in de vorm van positieve 

gepersonaliseerde bericht/ melding.

Push meldingen zoals 50% heeft net zo geslapen als 

jou

Als gebruiker wil ik positief benaderd worden door de 

app zodat ik er een goed gevoel aan over houd


