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DTT opereert op het snijvlak van creativiteit en techniek, een bijzondere en specialistische 

combinatie. Daarom treden wij naar voren als expert en adviseur. Als strategisch partner nemen 

wij verantwoordelijkheid om te komen tot een succesvolle eindoplevering. Een succesvolle 

levering voor zowel de opdrachtgever als de eindgebruiker. Hierbij staat het bewaken van de 

(commerciële) doelstellingen van de opdrachtgever altijd centraal. 

Een full service dienstverlener gespecialiseerd in het ontwikkelen van apps, games en web 

oplossingen. Onze dienstverlening is inclusief:

+ Strategie + Concepting

+ UI/UX design + Grafisch design

+ Techniek + Beveiliging

+ Marketing + Hosting

1. Over DTT
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2. Cases van DTT
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Doula
bevallingscoach app

iProvèn
E-health app

Erasmus MC
Clinical Challenge

Fruitbuit
app



Een
bevallingscoach
aan ieders bed?



I. Doula bevallingscoach app
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I. Doula bevallingscoach app
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I. Doula bevallingscoach app
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I. Doula bevallingscoach app
Actief in 161 landen



I. Doula bevallingscoach app
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★★★★★ Ashshar072428 uit de VS

"This app promoted tranquility, calm, and mindful confidence through the labor process. Extremely soothing-highly recommended!“

★★★★★ door Fenanxxl uit Nederland

"3 jaar geleden had ik deze app voor de grap eens gedownload. Mijn vrouw was toen al hoogzwanger. Op de avond toen de weeën begonnen had ik de app 

aangezet en (tot onze grote verbazing) ervaarde mijn vrouw de verbale begeleiding bij de eerste weeën als zeer prettig. Door de app was het snel duidelijk 

dat de weeën waren begonnen en dat we niet te maken hadden met voorweeën. Ik kan iedereen deze app aanraden!"
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Bloedruk- en 
temperatuurmetingen 
verzamelen en 
deelbaar maken?



II. iProvèn E-health app
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II. iProvèn E-health app

14



II. iProvèn E-health app
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2%

8%

86%

REVIEWS AMAZON BPM T/M 15-08-2017

1 ster 2 sterren 3 sterren 4 sterren 5 sterren

Sterren Aantal

1 ster 2

2 sterren 1

3 sterren 3

4 sterren 7

5 sterren 82

“A selling point for us was the app and Bluetooth connection to effortless track blood pressure. 

We love it! We bought one without Bluetooth and needed up returning it for this one. We love it!”
21-07-2017 – REP66 – Amazon.com



Een gezondere 
levensstijl onder 
je werknemers 
stimuleren?



III. Fruitbuit app
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III. Fruitbuit app
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Een uitdagende 
omgeving
voor de 
geneeskunde 
student?
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IV. Erasmus MC Clinical Challenge
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IV. Erasmus MC Clinical Challenge
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IV. Erasmus MC Clinical Challenge

“Wij wilden voor studenten geneeskunde een extra oefenmogelijkheid creëren om hart- en longgeluiden goed te 

leren interpreteren, binnen realistische medische casuïstiek. We hebben in samenwerking met DTT hiervoor 

'Clinical Challenge' ontwikkeld, zodat studenten overal en laagdrempelig dit kunnen oefenen.

DTT was hierbij een betrouwbare partner; de medewerkers denken goed mee, reageren snel op vragen en bieden 

goede kwaliteit. Door een goed scoresysteem met highscorelijst en goed gepresenteerde animaties met geluiden is 

het een mooie app geworden waar studenten enthousiast over zijn en veel van leren.”

Mary Dankbaar, Programmamanager E-Learning, november 2016
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Verdieping: 
RIVM Tekenbeet app 

Desirée Beaujean
Landelijke Coordinatie Infectieziektebestrijding (LCI)
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I. Vraag geboren

• Burgerinitiatief – 2010

• Extra onderzoeken – voorlichtingscampagne RIVM - 2012

• 1 tot 1,5 miljoen tekenbeten per jaar

• Ziekte van Lyme – multisysteem ziekte



• Voorlichting

• Voorkomen

• Kosten bij één ziektegeval

• Staat

• Privé

• Belastingen

• Gezin
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II. Doelstellingen



Meeste mensen weten dat:
• teken voorkomen in natuur

• teken je ziek kunnen maken

Meeste mensen vinden:
• het nemen van beschermende maatregelen niet fijn

Meeste mensen willen:
• controleren op teken
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III. Wat weet men van de teek?
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III. Wat weet men van de teek?

• Risicogroepen identificeren

• Profileren risicogroepen

• Eigen groep, eigen houding

1. Natuurliefhebbers

2. Ouders



• Vooraf:
• Maatwerk of standaardoplossing?

• Wat zijn de exacte wensen?

• Doelstellingen?

• Document van eisen opstellen

• Kennis en kwaliteit developer?

• Wat voor projecten staan er live?

• Referenties?

• Wederzijdse verwachtingen?
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IV. Selectieproces ontwikkelaar
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V. Ontwikkeltraject



31

V. Ontwikkeltraject

• Hoe zien teken er uit?

• Wanneer zijn teken actief?

• Geen preventieve maatregelen

• Hoe controleren?

• Hoe verwijderen?

• Wat is de ziekte van Lyme?

• Beet noteren

• Achtergrondinformatie

• Plaats en tijd ongebonden

• Betrouwbare informatie



32

V. Ontwikkeltraject
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V. Ontwikkeltraject
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VI. Livegang

“Met de tekenradar kun je zien wat de 

tekenactiviteitsverwachting is, tot tien 

dagen vooruit.” En óf wij dat handig vinden.

“Zo verklein je de kans op een tekenbeet”

“Tekenbeet app: snel herkennen en 

verwijderen”

Successen in de pers
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VI. Livegang

Successen in de pers

https://www.youtube.com/watch?v=aEZUz1IeKa4


VI. Livegang
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iTunes
42 reviews
30.000+ downloads

Android 
399 reviews
45.000+ downloads

Successen bij de gebruikers



Vragen?
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Meer informatie?

Laat je contactgevens achter
of pak een kaartje op stand S19.


