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Voorwoord
Voor u ligt het adviesrapport ‘HealthySensor systeem’. Dit adviesrapport is geschreven voor
mijn derdejaars stage bij het Universitair Medisch Centrum Groningen in samenwerking met
het bedrijf LODE. Deze stage is een verplicht onderdeel van mijn opleiding Mens en
Techniek – Gezondheidszorg Technologie aan de hogeschool van Rotterdam.
Het adviesrapport geeft mijn stappen weer die ik tijdens de twintig weken van mijn stage
genomen heb. Het doel van dit onderzoek was het ontwerpen van een systeem wat de
gezondheid van mensen met een zittend beroep in kaart kan brengen. Daarnaast is
onderzocht welke parameters gemeten moeten worden om de gezondheid in kaart te
brengen. Tevens wordt een advies gegeven over de frequentie van het meten van de
parameters en het advies wat gegeven kan worden.
Tijdens het schrijven van dit rapport ben ik vrijwel geen problemen tegengekomen. Alle
informatie die nodig was voor het onderzoek en het advies waren op te zoeken of na te
vragen.
Graag wil ik een dankwoord uitspreken aan mijn stagebegeleider Prof. Verkerke voor zijn
adviezen, sturing en feedback. Daarnaast wil ik mevrouw Schuitema en mevrouw Demirci
bedanken voor hun feedback en hulp bij mijn stageopdracht.
Sabine de Vries
Januari 2021
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Samenvatting
Lange uren op werk achter een bureau zijn tegenwoordig heel normaal geworden. Werk is
een belangrijk aspect van onze samenleving en steeds meer mensen zitten achter een
bureau. Daarnaast leiden de meeste mensen naast hun werk een ongezond leven. Lange
werktijden en ongezond leven kunnen leiden tot verschillende chronische ziektes of mentale
stoornissen. Zo zijn hypertensie, vermoeidheid, nek- en rugklachten en slaapproblemen veel
voorkomende klachten bij mensen met een zittend beroep.
Om te voorkomen dat medewerkers ziek worden is het belangrijk om de gezondheid en de
leefstijl van de gebruiker in kaart te brengen. Temperatuur, geluid, luchtkwaliteit (CO2 en
luchtvochtigheid), licht, bloeddruk, hartslag, bloedglucosespiegel, slaap, stress, voeding,
SpO2, fysieke activiteit en zithouding zijn de belangrijkste parameters om de gezondheid en
leefstijl in kaart te brengen. Dit kan worden gedaan met behulp van wearables die dagelijks
gedragen worden. Deze wearables zijn in kaart gebracht en samengevoegd tot concepten.
Uiteindelijk is op basis van het pakket van eisen en toegang tot de application programming
interface (API) een keuze gemaakt welk concept het beste is voor het HealthySensor
systeem.
Het systeem wat ontworpen is had als doel de gezondheid van mensen met een zittend
beroep te monitoren. Zo kan de gebruiker bewust worden van zijn/haar gezondheid en
leefstijl interventies ondernemen om gezond te blijven of gezonder te worden. Het
uiteindelijke systeem bestaat uit de Withings Scanwatch met voedingsapp (Myfitnesspal)
voor het meten van de hartslag, activiteit, slaap, SpO2 en voeding, de Evolv/RS7 Intelli IT
voor het meten van de bloeddruk, de Interstuhl S4.0 voor het meten van de zithouding en de
Smart Citizen kit voor het meten van de omgevingsfactoren (temperatuur, geluid, licht,
koolstofdioxide en luchtvochtigheid). Daarnaast wordt aan de gebruiker nog de keuze
gegeven voor de Withings Sleep Analyzer als de gebruiker niet met een product om wil
slapen.
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1 Probleem bepaling
1.1 Probleemanalyse
Gezond leven is één van de bekendste voornemens. Het is een trend die in de samenleving
steeds populairder wordt. Bijna iedereen heeft een keer meegedaan aan een schema of
programma om af te vallen, gezonder te leven of meer te bewegen. In het begin verandert
het lichaam, wordt men fitter en slaap men mogelijk beter. Maar na een tijdje stagneren de
zichtbare resultaten of is de verleiding door de omgeving zo groot geworden dat men toch
terugvalt in oude patronen. Want wat men niet ziet zijn de gezondheid verbeteringen die
onderhuids plaatsvinden bij het hebben van een gezonde leefstijl (Vries & Weijer, 2020).
Om goed te begrijpen waarom een gezonde leefstijl van belang is moet men weten wat
gezondheid is en hoe een gezonde leefstijl bijdraagt aan een goede gezondheid. Huber
(2011) definieert gezondheid als: “Het vermogen zich aan te passen en een eigen regie te
voeren, in het licht van de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in het leven”. De
omschrijving op zichzelf is niet heel moeilijk, wat het moeilijk maakt is het meten van deze
omschrijving. Hoe voer je eigen regie in je gezondheid, men kan zich namelijk gezond voelen
maar onderhuids toch allerlei dingen mankeren. Het is van belang dat ook de niet zichtbare
gezondheid in kaart wordt gebracht, zodat er een totaal plaatje wordt gevormd over de
gezondheid.
Er zijn namelijk verschillende factoren die ervoor kunnen zorgen dat mensen ziek worden.
Factoren die niet beïnvloedbaar zijn en factoren die wel beïnvloedbaar zijn. De factoren waar
mensen zelf invloed op hebben zijn factoren die bepaald worden door de manier hoe men
leeft. Een ongezonde leefstijl draagt bij aan het ontwikkelen van ziektes. Dit komt door
gebruik van tabak, overmatig alcohol gebruik, ongezond eten, fysieke inactiviteit en te lange
uren op werk. Deze factoren lijken op zichzelf redelijk onschuldig, we weten allemaal dat
roken en te veel alcohol ongezond is en dat we groentes en fruit moeten eten. Maar elke
factor waaraan iemand voldoet vergroot de kans op leefstijlziektes (Tabish, 2017).
Leefstijlziektes zijn ziektes die veroorzaakt worden door de manier hoe mensen leven. Onder
deze ziektes vallen chronische ziektes als hart- en vaatziektes, beroerte, kanker, diabetes en
ademhalingsziektes. De World Health Organisation vermoedt dat van 57 miljoen doden
wereldwijd, 36 miljoen te danken is aan leefstijlziektes (Senapati et al., 2015).
Om gezond te leven moet men voldoende bewegen, gezond eten, niet roken, niet te veel
alcohol gebruiken, goed slapen en je stress goed managen. Maar wat als je een
kantoorbaan hebt. Dan zit je heel de dag achter je bureau. Hierdoor beweegt men te weinig
en ook de condities van het binnenklimaat op kantoor kunnen invloed hebben op je
gezondheid. 55% van de Nederlandse bevolking voert hun werk zittend uit (Eurosat, 2019).
Dit is een groot deel van de bevolking, als een deel van deze mensen ziek wordt door
leefstijlziektes is dit slecht voor de bedrijven maar ook slecht voor de Nederlandse economie.
Daarnaast zullen de kosten in de gezondheidszorg stijgen en zullen verzekeringen duurder
worden.
Er zijn verschillende onderzoeken geweest naar de parameters die belangrijk zijn voor de
gezondheid en er zijn al verschillende producten op de markt die de gezondheid kunnen
meten. Uit deze onderzoeken is gebleken dat overgaan op een gezonde leefstijl de
levensverwachting en de kwaliteit van leven verbeterd. Gezond leven is dus een oplossing
om deze ziektes te voorkomen. Echter, is gezond leven niet voor iedereen even makkelijk.
En hoe weet men dat hij/zij gezond leeft? Welke parameters moeten bijgehouden worden om
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iets over de gezondheid van een persoon te kunnen zeggen? En hoe kunnen deze
parameters worden bijgehouden?
Er zijn verschillende vragen waarop antwoord gegeven moet worden om ervoor te zorgen
dat mensen hun eigen gezondheid bij kunnen houden. Hierdoor kunnen ze de gezondheid
verbeteren of tijdig ingrijpen als de gezondheid achteruitgaat. Om dit te bereiken moet een
systeem ontworpen worden met verschillende sensoren, deze sensoren houden de
parameters bij die belangrijk zijn voor het monitoren van de gezondheid. Door deze
gegevens kan men zien waar ze hun gezondheid kunnen verbeteren en zal uiteindelijk de
gezondheid van de maatschappij beter worden. Dit zal leiden tot een daling in de kosten van
de gezondheidszorg.
In de onderstaande afbeelding is het probleem visueel weergegeven. Hierin is te zien wat er
kan gebeuren als werknemers niet hun gezondheid monitoren en hoe het helpt als ze het wel
doen.

Figuur 1: Patiënt Journey gezondheid monitoren
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1.2 Stakeholdersanalyse
Een groot deel van de Nederlandse bevolking voert hun werk zittend uit. Om te voorkomen
dat ze ziek worden moet een systeem ontworpen worden waarbij mensen met een zittend
beroep hun gezondheid op verschillende vlakken kunnen monitoren. Voor het ontwikkelen
van een sensor systeem is het belangrijk dat in kaart wordt gebracht wie de belanghebbende
zijn bij dit onderzoek. Deze zullen je onderzoek maken of breken. Om ervoor te zorgen dat
het onderzoek goed verloopt zijn de belanghebbende in de onderstaande tabel genoemd.
Hierbij is benoemd wat ze toevoegen aan het onderzoek, hoe belangrijk ze zijn, wat ze
verwachten, wat ze kunnen doen om te helpen en wat ze kunnen doen om het onderzoek te
stageneren. Dit is van belang om te weten zodat waar nodig vooraf ingegrepen kan worden.
Tabel 1: Stakeholdersanalyse gezondheid monitoren

Stakeholder

Taak

Belang

Verwachting

Bijdrage

Moeilijkheden

Leveranciers van
de sensoren

Naamsbekendheid
door een goed
product
Heeft invloed op de
eisen en keuzes die
gemaakt worden
voor het systeem
Bepalen wie voor
de systemen gaat
betalen
Bepaald waar het
systeem aan moet
voldoen

Interface
Secundair

Sensoren leveren
voor product

Werken met meer
bedrijven samen

Begeleid het
project

/

Evalueert het
product

Medisch
specialisten
Mensen op kantoor

Genezing staat
voor preventie.
Moeten het product
uiteindelijk
gebruiken

Intern
Secundair
Extern
Primair

Winst maken op
het leveren van
sensoren
Wil een product
wat de
gezondheid kan
monitoren
Willen dat de
gezondheidszorg
goedkoper wordt
Wil een product
dat de
gezondheid kan
monitoren
Gezondere
maatschappij
Monitoren van
gezondheid

Concurrerende
bedrijven

Brengen soort
gelijke producten
op de markt
Willen hun
gezondheid meten

Extern
Secundair

De baas zorgt
ervoor of het
product gebruikt
mag worden en wie
ervoor moet
betalen

Extern
Secundair

Willen zelf een
product op de
markt brengen
Willen een
goedkopere
samenleving
Willen een betere
gezondheid van
de werknemers

Nieuwe sensoren
die wij kunnen
gebruiken
Kunnen je
product maken of
breken
Kunnen het
product
aanschaffen voor
bedrijf

Belangrijk voor het
accepteren van het
systeem
Kan het product
niet goed vinden of
heeft andere eisen
en wensen
Weinig technische
kennis
Zijn mogelijk niet
allemaal geschikt
voor het gebruiken
van producten
Sneller eenzelfde
soort product

Stagebegeleider

Zorgverzekeraars

Opdrachtgever

Maatschappij

Bedrijven van
mensen op kantoor

Intern
Primair

Extern
Secundair
Intern
Primair

Extern
Secundair

Eisen en wensen
opstellen

Advies over
parameters
Advies over
sensoren en
parameters

13

Zorgen voor
acceptatie
Willen een
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Score
Zeer hoog (ZH), Hoog (H), Matig (M), Laag (L)
Tabel 2: belang van de stakeholders

Stakeholder

Belang

Leveranciers sensoren
Stagebegeleider
Zorgverzekeraars
Opdrachtgever
Medische specialisten
Mensen op kantoor
Concurrerende bedrijven
Maatschappij
Bedrijven van de mensen op kantoor

Belang/invloed
Tabel 3: Belang/invloed stakeholder

Laag
Zeer hoog

Matig

Zeer hoog

Concurrerende bedrijven
Bedrijven van de mensen op kantoor

Mensen op kantoor
Opdrachtgever
Zorgverzekeraar

Maatschappij

Leveranciers sensoren
Stagebegeleider
Medisch specialisten

Hoog
Matig

Hoog

Laag

Figuur 2: Overzicht stakeholders gezondheid monitoren

14

HealthySensor Systeem

1.3 Overzicht van problemen
Hieronder zijn de problemen genoemd waar dit project over gaat, deze problemen moeten
opgelost worden om mensen met een zittend beroep gezonder te maken:
-

-

Ongezonde leefstijlen zorgen voor chronische ziektes waardoor men kan overlijden
Er zijn verschillende onderzoeken geweest naar welke parameters invloed hebben op
de gezondheid. Hierin zitten overeenkomsten maar ook verschillen. Er moet
onderzocht worden welke parameters echt gemeten moeten worden voor het
vaststellen van de gezondheid
Er zijn verschillende manieren om de gezondheid te monitoren, echter is niet duidelijk
welke sensoren betrouwbaar zijn en hoe sensoren met elkaar samen kunnen werken.
Mensen kunnen moeilijk hun gezondheid monitoren waardoor ze niet tijdig weten dat
ze ongezond leven
De gezondheidszorg wordt steeds duurder omdat steeds meer mensen ziek worden
De zorg is ingericht op genezen en niet op voorkomen van ziektes
Omgeving zorgt ervoor dat het moeilijk is een gezonde leefstijl aan te houden

De bovenstaande problemen zijn in het onderstaande figuur weergegeven als een oorzaak –
gevolg situatie.

Mensen met kantoorbaan kunnen hun
gezondheid niet monitoren en weten
niet hoe goed hun gezondheid is

De gezondheidszorg richt zich op
genezen in plaats van op voorkomen

Oorzaak

Mensen met een kantoorbaan worden ziek of
krijgen een verslechtering van de gezondheid

Door ziekte geen of slechte
prestatie op werk

Sociale leven gaat achteruit

Doelen van het bedrijf worden niet gehaald

Gevolg

Het bedrijf gaat failliet
Figuur 3: Oorzaak - gevolg diagram problemen gezondheid monitoren
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1.4 Doel
Het doel van deze opdracht is het ontwerpen van een systeem waarbij mensen met een
kantoorbaan hun gezondheid kunnen monitoren. Naast het monitoren is het van belang dat
deze gegevens met elkaar vergeleken worden en dat hier een conclusie uitkomt. Zo kunnen
mensen met een kantoorbaan hun leefstijl verbeteren om hun gezondheid goed te houden.
Het belangrijkste is dat de gezondheid wordt gecontroleerd zodat er preventief maatregelen
genomen kunnen worden en mensen gezond blijven. Hieronder is het oorzaak-gevolg figuur
te zien hoe het probleem voorkomen moet worden.

Mensen met kantoorbaan houden hun
gezondheid bij met een systeem

Oorzaak

De gezondheidszorg laten
focussen op preventie in plaats
van genezing

Gezondheid monitoren waardoor preventief ingegrepen kan worden en
mensen niet ziek worden

Goede prestaties op werk

Goed sociaal leven

Bedrijf haalt de gestelde doelen

Gevolg

Gezond bedrijf
Figuur 4: Oorzaak - gevolg diagram bij het monitoren van de gezondheid
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1.5 Ontwerpopdracht
De opdracht die tijdens dit project behandeld wordt is:
Ontwerp een systeem wat verschillende parameters meet die invloed hebben op de
gezondheid van werknemers met een zittend beroep en ontwerp leefstijlinterventies,
waarmee de leefstijl verbeterd wordt.
Deze opdracht moet het probleem, dat er steeds meer leefstijlziektes komen doordat
werknemers ongezond leven en hun gezondheid niet monitoren, oplossen. Er zijn meerdere
problemen die opgelost moeten worden voordat dit probleem opgelost kan worden. De
onderstaande onderzoeken komen terug tijdens dit project:
-

-

-

-

-

-

Als eerste moet worden bepaald wat de vitale parameters zijn in het lichaam die
gemeten moeten worden, wat zeggen deze parameters en hoe beïnvloeden ze de
gezondheid. Dit wordt in kaart gebracht aan de hand van literatuuronderzoek en een
enquête. Uit het literatuuronderzoek komen de parameters die gemeten moeten
worden om de gezondheid in kaart te brengen en uit de enquête komen de
parameters die gemeten moeten worden van de gebruiker.
Na het bepalen van welke parameters gemeten moeten worden kan marktonderzoek
worden verricht naar sensoren/producten die deze parameters kunnen meten en
voldoen aan de eisen.
De producten uit het marktonderzoek moeten verwerkt worden tot concepten om alle
parameters zoveel mogelijk in één systeem te kunnen meten, uit de concepten die
bedacht worden, worden 3 concepten gekozen om te optimaliseren
De gekozen concepten worden geoptimaliseerd, hierbij wordt gekeken naar wat moet
gebeuren om de producten zo goed mogelijk te maken om de parameters te meten.
Daarnaast wordt gekeken naar de gegevensuitwisseling van de producten.
Uiteindelijk wordt op basis van de wensen en eisen één tot twee concepten gekozen
die geoptimaliseerd worden. Hierbij wordt uitgewerkt welke producten gebruikt
worden, hoe ze werken en hoe ze samenwerken. Daarnaast wordt ook uitgewerkt
wat nodig is om het systeem te maken en te implementeren.
Uiteindelijk volgt er een advies over het systeem wat het beste gebruikt kan worden
voor het HealthySensor systeem.

Het doel van dit onderzoek is om een advies te formuleren over welke sensoren of producten
het beste zijn om de gezondheid van de mensen op kantoor te monitoren.
Grenzen van het project:
Leeftijd: 25-65
Baan: mensen met een zittend beroep
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2 Keuze parameters en leefstijlinterventies
Dit hoofdstuk bevat onderzoek naar gezondheidsproblemen die veroorzaakt worden door
een ongezonde leefstijl en factoren die invloed hebben op de gezondheid. Hier zal gekeken
worden naar de incidentie van de gezondheidsproblemen en op welke manier parameters en
factoren invloed hebben op de gezondheid. Daarnaast worden interventies benoemd die de
gezondheid kunnen verbeteren.

2.1 Omgevingsfactoren
Op een normale dag worden mensen die werken op kantoor blootgesteld aan veel
verschillende omgevingsfactoren. Deze omgevingsfactoren hebben invloed op de
gezondheid van de werknemers. Verschillende onderzoeken van onder andere
volksgezondheid (Volksgezondheid en zorg, 2018a) en Saxion (Griffioen & van Leeuwen,
2011) hebben aangetoond dat temperatuur, geluid, luchtkwaliteit en licht de belangrijkste
omgevingsfactoren zijn. Ze zijn zo belangrijk dat wanneer deze factoren niet optimaal zijn
mensen mentale en fysieke klachten kunnen krijgen en hierdoor ziek kunnen worden. Als
voorbeeld kan te weinig licht zorgen voor een verandering in het bioritme wat kan leiden tot
slapeloosheid. Hieronder zijn de verschillende factoren uitgewerkt. Hierin wordt benoemd
welke invloed de factoren op de gezondheid hebben, wat de normale waardes zijn voor de
factoren en welke interventies genomen kunnen worden als de waardes afwijken van de
norm.

2.1.1 Temperatuur
De omgevingstemperatuur is belangrijk voor de gezondheid van de mens. Een te hoge of te
lage omgevingstemperatuur heeft invloed op de productiviteit en het welzijn van de mens.
Naast het dagelijks functioneren van de mens is de temperatuur ook van belang tijdens het
slapen. De temperatuur in de slaapkamer is belangrijk voor de kwaliteit en duur van de
slaap.
Slaap en lichaamstemperatuur zijn innig met elkaar verweven. Gedurende de tijd dat de
mens wakker is, is de lichaamstemperatuur hoger dan tijdens de nacht. Bij het in slaap vallen
en tijdens de slaap wil het lichaam de warmte van de dag kwijtraken. Bij een te hoge
slaapkamertemperatuur is dit niet mogelijk en zal dit invloed hebben op het inslapen en de
kwaliteit van de slaap zelf. De ideale slaapkamertemperatuur ligt tussen de 16 ℃ en 18 ℃
(Coenen, 2006). De temperatuur op kantoor en in huis (met uitzondering van de slaapkamer)
liggen hoger dan 16 ℃ tot 18 ℃. Een behagelijke temperatuur heeft invloed op de
productiviteit en het welzijn van de mens. De optimale temperatuur ligt tussen de 20 ℃ en 23
℃, dit is afhankelijk van de kleding en persoonlijke voorkeuren. Mochten er meerdere
mensen in één ruimte werken is het van belang dat goede afspraken gemaakt worden over
de temperatuur. Echter, is het van belang dat de temperatuur boven de 15 ℃ ligt, onder
deze temperaturen neemt de doorbloeding van de vingers en hiermee de bewegingssnelheid
van de vingers af. Daarnaast kunnen werknemers met een temperatuur onder de 15 ℃
sneller ziek worden. Bij een temperatuur boven de 25 ℃ heeft het lichaam moeite om de
lichaamstemperatuur op 37 ℃ te houden, hierdoor neemt het concentratievermogen af. Dit
leidt tot meer fouten tijdens werk, een onderzoek heeft aangetoond dat bij elke graad boven
de 25℃ de productiviteit met 2% afneemt (ArboNed, 2020-a).

Leefstijlinterventies temperatuur
Mocht de temperatuur afwijken van de norm is het van belang dat feedback wordt gegeven
over de temperatuur. Hierbij kan worden gedacht aan:
- Een raam openzetten of de verwarming hoger of lager zetten
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2.1.2 Geluid
Verschillende onderzoeken hebben aangetoond dat geluid effect heeft op de productiviteit
van werknemers. Daarnaast zorgt geluidsoverlast tijdens werk voor concentratieafname,
stress en irritaties tussen werknemers. Ook heeft omgevingsgeluid tijdens het dagelijks
leven, in de woonkamer, slaapkamer en onderweg invloed op onze gezondheid. (The
Regional Office for Europe of the World Health Organization & JCR European Commission,
2011), (Goines & Hagler, 2007).
Op kantoor zijn er verschillende geluidsbronnen die kunnen zorgen voor geluidsoverlast:
collega’s, machines, computers, telefoons, et cetera. Deze geluidsbronnen hoeven niet voor
geluidsoverlast te zorgen zolang de sterkte van het geluid onder de 40 dB blijft. Echter, is uit
onderzoek gebleken dat het geluidsniveau op kantoren 65 dB is (Goines & Hagler, 2007).
Er zijn verschillende onderzoeken geweest naar effecten van geluidsoverlast op kantoor. Uit
deze onderzoeken is gebleken dat geluidsoverlast op kantoor kan zorgen voor verschillende
gezondheidsrisico’s. Zo neemt de productiviteit van een werknemer af tot 66% als iemand
praat terwijl de werknemer aan het lezen of schrijven is. Dit kan leiden tot fouten in het werk
en onoplettendheid. Naast de afname van de productiviteit zorgt geluidsoverlast ook voor
stress onder de werknemers. Hierdoor voeren de werknemers hun werk verkrampter uit wat
kan leiden tot nek- en rugklachten. Tevens zorgt het voor een verhoogd adrenalineniveau
wat op lange termijn kan zorgen voor hart- en vaatziektes (The Regional Office for Europe of
the World Health Organization & JCR European Commission, 2011), (Goines & Hagler, 2007).
Geluidsoverlast kan ook zorgen voor slaapproblemen. In het lichaam zit een slaap-waak
systeem. Dit zorgt ervoor dat bij harde prikkels (geluiden, licht of aanraking) de slaap wordt
beëindigd. Het is een manier van het lichaam om te waarschuwen voor gevaar. Dit systeem
werkt niet alleen bij harde geluiden maar ook bij dreigende geluiden zoals verdacht
gestommel. Voor een moeder is zelf het kleinste geluid van haar baby al genoeg om wakker
te worden. In een luidruchtige slaapkamer (>40 dB) kan men dus niet de kwaliteit van slaap
vinden die in een rustige slaapkamer (<40 dB) wel mogelijk is (Coenen, 2006).
Naast slaapproblemen en concentratieproblemen kan geluidsoverlast ook ernstige
gezondheidsproblemen veroorzaken. Een onderzoek van de World Health Organisation
heeft aangetoond dat omgevingsgeluid hoger dan 55 dB kan zorgen voor cardiovasculaire
ziektes, hoge bloeddruk, stress, irritatie en mogelijk oorsuizen (The Regional Office for
Europe of the World Health Organization & JCR European Commission, 2011). Daarnaast is
in 2012, in Iran een onderzoek uitgevoerd waarbij de onderzoeker de gevolgen van
geluidsoverlast wilde meten. Hierbij is een populatiegroep genomen die naast een snelweg
woont en een groep die in een rustiger gebied woont. Uit dit onderzoek is gebleken dat
geluidsoverlast zorgt voor nervositeit, slechtere slaapkwaliteit, hoge bloeddruk,
gehoorschade, mentale problemen en vergroot de kans op hartaanvallen (Geravandi et al.,
2015).
Geluid heeft bij overlast invloed op de gezondheid van de mens. In figuur 5 is te zien wat de
grenswaardes van geluid zijn. Hierin is te zien dat in ideale omstandigheden het geluid op
kantoor en in huis niet voor langere tijd hoger is dan 40 dB. Omdat langdurig geluid van meer
dan 40 dB concentratieproblemen geeft en geluid van meer dan 80 dB gezondheidsrisico’s
veroorzaakt. Het is hierdoor van belang dat omgevingsgeluid gemeten wordt zodat
vroegtijdig ingegrepen kan worden als de geluidsintensiteit langdurig te hoog is.
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Figuur 5: grenswaardes geluid (Schoonenberg, z.d.)

Leefstijl interventies
Mocht het geluid op kantoor een te hoge intensiteit hebben kan worden bepaald waardoor de
intensiteit te hoog is. Mocht het door telefoons of computers komen kan worden gekeken of
deze zachter kunnen worden gezet waardoor de intensiteit lager wordt. Mocht het door
gesprekken komen onder collega’s kan de gebruiker zelf mogelijk een koptelefoon of oortjes
indoen met noise cancelling. Daarnaast kan de gebruiker ook oordopjes indoen om het
geluid uit de omgeving te dempen. Dit kan ook worden gedaan tijdens het slapen.
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2.1.3 Luchtkwaliteit
De luchtkwaliteit heeft invloed op de gezondheid van de mens, dit omdat de samenstelling
van de lucht belangrijk is voor het functioneren van het menselijk lichaam. Verschillende
onderzoeken tonen aan dat dit een van de factoren is die tot ziekte of gezondheidsklachten
kan leiden (Volksgezondheid en zorg, 2018), (Griffioen & van Leeuwen, 2011). De
luchtkwaliteit geeft aan hoeveel luchtvervuiling er is. Dit houdt in de hoeveelheid fijnstof,
zwaveldioxide, ammoniak, stikstofdioxide en koolstofdioxide die in de lucht aanwezig is
(Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, 2019). Voor de gezondheid van de mens is
voornamelijk belangrijk om de koolstofdioxide te meten. Naast het meten van koolstofdioxide
is luchtvochtigheid ook belangrijk om te meten. Dit omdat luchtvochtigheid invloed heeft op
de gezondheid van de ogen, neus en keel en op hoe de temperatuur ervaren wordt.
Bij het meten van de luchtkwaliteit is het voornamelijk van belang dat het gehalte
koolstofdioxide in de lucht wordt gemeten. Deze stof zorgt ervoor dat werknemers
gezondheidsklachten als hoofdpijn, vermoeidheid en duizeligheid krijgen. Door deze klachten
kunnen werknemers zich minder goed concentreren op hun werk wat leidt tot een mindere
productiviteit en mogelijke fouten. In ideale omstandigheden is het gehalte koolstofdioxide
niet hoger dan 1000 ppm, er wordt een grenswaarde gehanteerd van 1200 ppm.
(Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, z.d.).
Naast koolstofdioxide zorgt de luchtvochtigheid ook voor het welzijn van de werknemer. Een
te lage luchtvochtigheid kan ervoor zorgen dat werknemers gezondheidsklachten gaan
ervaren als: droge oogslijmvliezen (dit kan leiden tot oogirritaties of ooginfecties), droge
neusslijmvliezen (dit klein leiden tot respiratoire infecties) en de ervaring van de temperatuur
(een lage luchtvochtigheid zorgt voor een lagere gevoelstemperatuur). In ideale
omstandigheden ligt de luchtvochtigheid in een ruimte tussen de 40% tot 60% (Rijksinstituut
voor Volksgezondheid en Milieu, 2008). Naast te lage luchtvochtigheid is te hoge
luchtvochtigheid ook niet goed voor de gezondheid. Dit kan leiden tot schimmels en
bacteriën waar werknemers ziek van kunnen worden.
Het koolstofdioxidegehalte en de luchtvochtigheid hebben een grote invloed op de
gezondheid en productiviteit van de mens. Om ervoor te zorgen dat de gezondheid en
productiviteit optimaal blijven moet het koolstofdioxide gehalte en de luchtvochtigheid
gemeten worden. Zo kunnen er preventief maatregelen genomen worden mochten deze
factoren niet optimaal zijn. En heeft dit zo min mogelijk invloed op de werknemers.

Leefstijl interventies
Om te voorkomen dat het koolstofdioxidegehalte te hoog wordt is het van belang dat een
ruimte voorzien is van een goed werkend ventilatiesysteem. Hierdoor wordt vuile lucht
afgevoerd en schone lucht toegevoerd. Mocht het toch zo zijn dat het koolstofdioxidegehalte
stijgt is het van belang dat tijdig een raam open wordt gezet om de koolstofdioxide naar
buiten te laten gaan en schone lucht naar binnen te laten komen. Meer dan dit kan niet
worden gedaan aan het koolstofdioxidegehalte (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en
Milieu, z.d.).
Om ervoor te zorgen dat de luchtvochtigheid optimaal blijft is het van belang om ruimtes
dagelijks goed te luchten door ramen en/of deuren open te zetten. Daarnaast is het van
belang dat er een goed ventilatiesysteem aanwezig is die schone lucht aanvoert en vuile
lucht afvoert. Mocht de luchtvochtigheid toch te hoog of te laag worden moeten extra
maatregelen genomen worden. Bij een te lage luchtvochtigheid kan worden gedacht aan een
bakje water in de verwarming te hangen waardoor het water verdampt en in de lucht terecht
komt. Bij een te hoge luchtvochtigheid is het van belang om gebruik te maken van een
vochtvreter die vocht vanuit de lucht omzet in water (Essent, z.d.).
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2.1.4 Licht
Licht heeft invloed op verschillende processen in het lichaam. Het zorgt ervoor dat het
menselijk lichaam functioneert zoals het zou moeten, dit wordt ook wel het bioritme
genoemd. Het bioritme zorgt voor het eetpatroon, de lichaamstemperatuur, de kwaliteit van
slaap, leerprestaties en de stemming. Het is van belang dat dit normaal functioneert zodat
alle processen in een goed ritme blijven (ArboNed, 2020-b). Er zijn verschillende soorten
licht waar onderscheid in wordt gemaakt. Er is daglicht afkomstig van de zon, kunstlicht
afkomstig van lampen en tl-buizen en blauw licht afkomstig van elektrische apparaten. Deze
verschillende soorten licht hebben verschillende invloeden op het bioritme.
Het daglicht is van invloed op het bioritme, naarmate de ochtend vordert wordt het licht
intensiever en naarmate de avond dichterbij komt wordt het licht minder fel tot dat het donker
is. Zo weet het lichaam wanneer het wakker moet zijn en wanneer het moet slapen. Dit wordt
ook wel de biologische klok genoemd. Het is ook van belang dat men genoeg daglicht
binnenkrijgt omdat het ook zorgt voor de aanmaak van verschillende vitamines (Ministerie
van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 2020).
Kunstlicht heeft een lagere intensiteit als daglicht en is monotoon. Hierdoor heeft het minder
effect op het menselijk lichaam. Bij alleen maar blootstelling aan kunstlicht en niet aan
daglicht wordt het bioritme verstoord. Een verstoring kan zorgen voor een slecht
slaappatroon wat invloed heeft op de fitheid en productiviteit van de werknemers op kantoor
(Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 2020).
Naast daglicht en kunstlicht is er ook blauw licht, dit licht heeft veel invloed op het bioritme.
Overdag heeft dit licht bijna geen negatief effect op het bioritme. Voornamelijk ’s avonds als
de omgeving donker is en het bioritme wil slapen heeft blauw licht negatief effect op het
bioritme. Het zorgt ervoor dat je lichaam denkt dat het nog dag is. Dit kan leiden tot
slaapproblemen omdat je lichaam niet meer weet wanneer je moet slapen en wanneer je
wakker moet zijn. Dit kan als gevolg hebben dat de werknemers overdag moe zijn en
mindere concentratie hebben (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, 2019).
Te weinig licht heeft ook invloed op de gezondheid van werknemers. Door te weinig licht
kunnen werknemers sneller fouten maken doordat ze niet goed zien wat ze doen en zullen
ze sneller vermoeit raken. Te weinig licht zorgt ook voor slaapproblemen,
concentratieproblemen, vermoeidheid, stress en mogelijk depressie (ArboNed, 2020-b).
Op kantoor is voldoende licht van belang om ervoor te zorgen dat werknemers zien wat ze
doen en werknemers minder vermoeit te maken. Hierbij gaat het om de goede combinatie
van daglicht en kunstlicht, zodat het bioritme niet uit balans raakt en de gezondheid van de
werknemers optimaal blijft. In de onderstaande tabellen zijn de waardes weergegeven die
normaal zijn voor een werkplek en voor in huis. Mocht dit afwijken is het van belang dat hier
aanpassingen in worden aangebracht.
Tabel 4: Normen voor licht op werkvloer (Nederlands Normalisatie-instituut, 2011)

Taak
Archiveren, kopiëren, etc.
Schrijven, typen, lezen, dataverwerking
Technisch tekenen
Conferentie- en vergaderruimten
Receptie

Lux
300
500
750
500
300

Tabel 5: Normen voor licht in huis (Livios, z.d.)

Ruimte
Keuken
Eetkamer
Woonkamer
Slaapkamer
Badkamer

Lux
300-500 werkbankverlichting, 200-300 algemene verlichting
100 – 300 tafelverlichting, 100 algemene verlichting
300 leesverlichting, 50-200 algemene verlichting
100-200 algemene verlichting
200 algemene verlichting
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Leefstijl interventies
Licht heeft dus erg veel invloed op het bioritme van de mens, hierdoor is het van belang om
de blootstelling aan licht goed te laten verlopen. Hieronder zijn een aantal interventies
geformuleerd die het bioritme van de mens zullen verbeteren mocht dit nodig zijn.
- Voldoende licht gedurende de dag is belangrijk om het bioritme in stand te houden.
Hierbij is het van belang dat de intensiteit in de ochtend toeneemt en in de middag
weer afneemt. Mocht dit niet het geval zijn bij de gebruiker kan geadviseerd worden
om meer of minder blootstelling aan licht te krijgen. Dit kan worden gedaan door
aanpassingen in licht op de werkplek en thuis en door meer naar buiten te gaan
gedurende de dag.
- Daarnaast is het van belang dat de gebruiker ’s avonds juist minder blootgesteld
wordt aan licht (vooral blauw licht). Dit kan worden voorkomen door de gebruiker
bewust te maken van de invloed van licht ’s avonds en de invloed van blauw licht.
Door de gebruiker hier bewust van te maken kan de gebruiker een blauw licht filter
gebruiken en minder gebruik maken van elektronische apparaten ’s avonds.
Daarnaast kan de gebruiker aanpassingen maken in de verlichting thuis zodat de
gebruiker de lichtintensiteit kan verminderen als het donker wordt.
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2.2 Fysieke factoren
Naast omgevingsfactoren hebben fysieke factoren ook invloed op de gezondheid van de
mens. Hier gaat het over de manier hoe mensen leven, ook wel hun leefstijl genoemd.
Volgens de World Health Organisation heeft 60% van de gezondheid van de mens te maken
met de manier waarop iemand leeft. Hierbij gaat het om de voeding, het gebruik van alcohol
en tabak, de hoeveelheid activiteit op een dag, de kwaliteit van slaap en het hebben van
chronische stress (Farhud, 2015).
In Australië is een onderzoek uitgevoerd naar de invloed van vier leefstijl parameters op de
gezondheid van de mens. Ze hebben in dit onderzoek gekeken naar overgewicht, roken,
alcohol gebruik en de hoeveelheid activiteit. Deze parameters hebben een grote invloed in
het ontwikkelen van cardiovasculaire ziektes, kanker, diabetes en mentale ziektes. Uit dit
onderzoek is gebleken dat veel mensen een ongezonde leefstijl hebben en dit niet zo zien.
Daarnaast zorgen deze ongezonde leefstijlen ervoor dat de kans om ziek te worden
toeneemt (Richmond et al., 1998).
Er zijn dus verschillende onderzoeken die aantonen dat leefstijl invloed heeft op gezondheid.
De parameters die hierbij van belang zijn worden hieronder besproken. Hierbij gaat het over
wat ze zeggen over de gezondheid van het menselijk lichaam en hoe de parameters
gemeten kunnen worden. Tevens wordt benoemd welke leefstijlinterventies gemaakt kunnen
worden om de gezondheid te verbeteren.

Cardiovasculaire ziektes
Cardiovasculaire ziektes zijn ziektes aan het hart- en vaatsysteem. In 2016 zijn 1,83 miljoen
doden in de Europese Unie het resultaat van aandoeningen aan het cardiovasculaire
systeem. Dit zorgt voor een grote last in de gezondheidszorg, zeker omdat de meeste
ziektes chronisch zijn waardoor mensen constante zorg nodig hebben (Eurostat, 2016).
Er zijn verschillende manieren om in de gaten te houden of iemand kans heeft op of last
heeft van een cardiovasculaire ziekte. Dit zijn de bloeddruk en het hartritme. Hieronder zijn
deze twee parameters uitgewerkt met een uitleg over wat de gegevens van deze parameters
vertellen, hoe ze invloed hebben op de gezondheid en welke interventies genomen kunnen
worden om de parameters te verbeteren.

2.2.1 Bloeddruk
Bloeddruk is de hoeveelheid druk die wordt uitgeoefend op de wanden van de bloedvaten. In
het lichaam zijn verschillende bloedvaten aanwezig, het verschil in deze bloedvaten is de
grote en de elasticiteit van de wanden van de bloedvaten (van Heycop ten Ham, 2018).
Voor het meten van de bloeddruk worden twee verschillende waardes genomen:
- De systole (bovendruk): dit is de fase waarin de ventrikels van het hart samentrekken
wat zorgt voor de grootste druk op de bloedvaten.
- De diastole (onderdruk): dit is de fase waarin het hart ontspant en zich vult met bloed.
Hierbij is er geen extra druk op de vaten, in deze fase wordt de laagste druk op de
bloedvaten gemeten.
De bloeddruk wordt weergegeven door eerst de systolische druk te noemen en daarna de
diastolische druk. Zo wordt de bloeddruk als volgt weergeven 120/80 mm Hg.

Niveaus in bloeddruk
De bloeddruk is een belangrijke parameter om de fysieke gezondheid van een persoon te
bepalen. Het is daarom van belang dat men de bloeddruk regelmatig controleert. Dit is
belangrijk omdat verschillende studies aantonen dat er een verband ligt tussen een te hoge
bloeddruk en verschillende cardiovasculaire ziektes. Een beroerte, ischemische hartziektes
en andere cardiovasculaire ziektes die kunnen leiden tot sterfte zijn het meest voorkomend
(Lawes et al., 2008).
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Tabel 6: JNC 7 bloeddruk classificatie, (SBP: systolische druk, DBP: diastolische druk) (U.S. DEPARTMENT OF HEALTH AND
HUMAN SE RVICES, 2004)

Bloeddruk classificatie
Normaal
Prehypertensie
Stage 1 hypertensie
Stage 2 hypertensie

SBP (mm Hg)
<120
121-139
140-159
≥160

DBP (mm Hg)
En <80
Of 81-89
Of 90-99
Of ≥100

In tabel 6 staan de waardes die aangenomen worden door JCN7, er zijn andere tabellen
waarin nog een stage 3 hypertensie wordt meegenomen. Echter, wordt dit stadium hetzelfde
behandeld als stage 2. Hierdoor wordt deze uit de tabel weggelaten. De verschillende
studies hebben wel dezelfde waarde voor de andere stadia. In Nederland wordt gesproken
van een verhoogde bloeddruk als de bloeddruk hoger is dan 130/85 mm Hg. Dit is bij het
meten bij de huisarts, er moet worden gestreven naar een bloeddruk van 120/80 mm Hg
(Nederlands Huisartsen Genootschap, 2019a [1]).

Hypertensie en de gevaren
Een hoge bloeddruk is genoemd als derde grootste factor die zorgt voor een invalide
aangepaste leefstijl. Daarnaast is het de belangrijkste factor voor hart- en vaatziekte, een
beroerte en de grootste oorzaak van overlijden (Chockalingam et al., 2006).
Een hoge bloeddruk richt schade aan in het hart en de bloedvaten van het lichaam. Het
cardiovasculaire systeem in het lichaam bestaat uit verschillende vaten met flexibele en
elastische wanden, aan de binnenkant van de bloedvaten zit een dunne epitheel laag die
ervoor zorgt dat het bloed bij alle weefsels in het lichaam kan komen. Door een te hoge
bloeddruk zal de flexibiliteit en elasticiteit van de wanden afnemen. Hierdoor zal het
bloedtansport minder worden. Door de hoge druk op de bloedvaten worden de wanden van
de bloedvaten steeds dunner en is er kans op een aneurysma. Ook is de kans op
atherosclerose erg hoog, dit kan ervoor zorgen dat verschillende bloedvaten af worden
gesloten waardoor ischemische ziektes ontstaan (de Leeuw, 2013).
Naast de aantasting van de bloedvaten zal een te hoge bloeddruk ook het hart verzwakken.
De linkerventrikel van het hart zal overbelast raken, waardoor deze ventrikel groter wordt en
het spierweefsel om deze ventrikel verdikt. Dit zorgt voor een vergrote kans op hartfalen, een
hartaanval of een hartstilstand. Ook zal de zuurstofvoorziening naar het hart zelf minder
worden. Dit kan zorgen voor pijn op de borst, hartfalen en een hartaanval (de Leeuw, 2013).
Ten slotte is het mogelijk dat een hoge bloeddruk schade aanricht aan de hersenen, nieren
en ogen (de Leeuw, 2013). In figuur 6 is een overzicht te zien van de schade die een hoge
bloeddruk kan hebben op het lichaam.

Figuur 6: complicaties door hoge bloeddruk (Mayo clinic, 2019)
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Oorzaken hoge bloeddruk
Bij hypertensie is het van belang dat er maatregelen genomen worden om de bloeddruk te
verlagen. Er zijn verschillende factoren die kunnen zorgen voor hypertensie. Sommige
oorzaken zijn niet te voorkomen, hierbij is het van belang de gebruiker een arts raadpleegt.
Dit zijn de factoren (Vries & Weijer, 2020 [2]):
- Leeftijd
- Familiaire belasting
Er zijn ook een aantal oorzaken voor hypertensie die veroorzaakt worden door de leefstijl.
Deze risicofactoren zijn (de paragrafen die genoemd worden zijn hyperlinkjes naar de
verwijzing) (Nederlandse Huisartsen Genootschap, 2019):
- Roken: Door de verschillende gifstoffen die aanwezig zijn in een sigaret worden de
hart- en bloedvaten aangetast. Daarnaast zorgen deze stoffen ervoor dat het lichaam
alert wordt waardoor de bloeddruk hoger wordt. Deze factoren zorgen voor een hoge
bloeddruk en kunnen verholpen worden door te stoppen met roken.
- Voeding: Gezonde voeding zorgt voor een algemene goede gezondheid dit is
wenselijk voor de hart- en bloedvaten. Ongezonde voeding heeft juist het
tegenovergestelde effect. Te veel zout, vet of suiker zorgt voor een slechtere
gezondheid en een vergrootte kans op een hoge bloeddruk. Richtlijnen over gezonde
voeding worden besproken in §2.2.6.
o Te veel zout: Meer dan 5 – 6 g zout op een dag is te veel voor een gebruiker.
o Te weinig inname van groentes en fruit: Dagelijks moet de gebruiker 400 g
groente en fruit binnenkrijgen. Minder dan 400 g is te weinig.
o Te veel bewerkt voedsel: In bewerkt voedsel zitten veel verzadigde- en
transvetten, daarnaast is het suikergehalte vaak erg hoog en zit in
voorverpakte maaltijden veel zout. Dit is ongezond en moet zoveel mogelijk
vermeden worden.
- Overmatig alcohol gebruik: Alcohol kan zorgen voor een te hoge bloeddruk.
Wenselijk is om maximaal 1 glas per dag te drinken en het liefste niet elke dag.
- Te veel cafeïne: cafeïne heeft invloed op de bloeddruk en verhoogd deze. Wenselijk
is om ≤4 kopjes koffie per dag te drinken, minder is altijd beter.
- Fysieke inactiviteit/veel zitten: fysieke activiteit en veel zitten tijdens de dag
vergroten de kans op een hoge bloeddruk. <30 minuten gemiddelde tot intensieve
activiteit op 4 tot 5 dagen per week is te weinig fysieke activiteit. Daarnaast is het van
belang om elke 30 minuten 3 tot 5 minuten te bewegen/staan. Richtlijnen en verdere
uitleg worden besproken in §2.2.8.
- Overgewicht: Hoe meer lichaamsgewicht, hoe harder het lichaam moet werken. Bij
overgewicht heef het lichaam meer moeite met het rondpompen van bloed waardoor
de bloeddruk hoger wordt. Er is sprake van overgewicht bij een BMI > 24,9.
- Te weinig ontspanning/te veel stress: Stress zorgt ervoor dat het lichaam alert is
en je snel kan reageren. Dit veroorzaakt ook een hoge bloeddruk, bij chronische
stress is de bloeddruk altijd verhoogd. Hierdoor moet gecontroleerd worden of de
gebruiker in stress is om zo de bloeddruk te verlagen.
- Slaapproblemen: Moeite met inslapen, kort slapen (minder dan 7 uur) en slechte
kwaliteit van slaap (weinig REM slaap) zorgen ervoor dat het lichaam niet kan
uitrusten. Dit kan leiden tot een verhoogde bloeddruk.

Leefstijlinterventies hoge bloeddruk
Mocht er spraken zijn van een van de bovenstaande factoren kunnen leefstijlinterventies
ervoor zorgen dat de bloeddruk wordt verlaagd. De paginanummers zijn hyperlinkjes naar de
adviezen, (Vries & Weijer, 2020), (Nederlandse Huisartsen Genootschap, 2019b [3]).
1. Stoppen met roken: raad de gebruiker aan te stoppen met roken om de bloeddruk te
verlagen. Dit kan worden gedaan met de adviezen en interventies op bladzijde 48.
2. Gezonde voeding: raad de gebruiker aan gezonder te eten om de bloeddruk te
verlagen. Dit kan worden gedaan met de interventies voor voeding op bladzijde 45
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-

-

3.

4.
5.
6.

Cafeïne: Drink niet meer dan 4 kopjes koffie op een dag, dit zorgt ervoor dat het
lichaam alert wordt waardoor de bloeddruk hoger wordt. Door minder koffie te
nuttigen is het mogelijk dat uw bloeddruk daalt. Probeer water te drinken op het
moment dat u koffie wilt nemen.
Alcohol: Probeer niet meer dan 1 glas alcohol per dag te drinken en niet elke dag,
alcohol zorgt ervoor dat de bloeddruk hoger wordt. Door niet te veel alcohol te
nuttigen zal uw bloeddruk mogelijk dalen. U kunt afleiding zoeken als u een glas
alcohol wilt nemen of momenten van ontspanning hebben.
Toename in fysieke activiteit: raad de gebruiker aan meer te bewegen om de
bloeddruk te verlagen. Dit kan worden gedaan met de interventies voor fysieke
activiteit op bladzijde 50.
Gezond gewicht: raad de gebruiker aan gewicht te verliezen om de bloeddruk te
verlagen. Dit kan worden gedaan met de interventies voor gewicht op bladzijde 44.
Voldoende ontspanning: raad de gebruiker aan te ontspannen om de bloeddruk te
verlagen. Dit kan worden gedaan met de interventies voor stress op bladzijde 37.
Voldoende slaap: adviseer de gebruiker in het verbeteren van de slaapkwaliteit om
te bloeddruk te verlagen. Dit kan worden gedaan met de interventies voor slaap op
bladzijde 41.
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Besluitboom bloeddruk
In figuur 7 is een overzicht te zien van de parameters die invloed hebben op de bloeddruk.
De volgorde van de parameters is bepaald op basis van de richtlijnen die in Nederland
gelden. Deze richtlijnen zijn ook gebruikt voor het opstellen van de interventies. In de
onderstaande besluitboom zijn ook de doorverwijzingen naar de adviezen toegevoegd. De
besluitboom is tot stand gekomen door de literatuur van deze paragraaf, in de besluitboom
zijn nummers aangebracht die ook in de tekst staan (deze zijn rood gemarkeerd in de tekst).
bloeddruk >130/85 [1]?
Ga naar interventies voor roken blz. 48

Geen interventies voor
bloeddruk

Rookt de gebruiker[2]?
Ga naar interventies voor voeding blz.
45

Heeft de gebruiker een gezond voedingspatroon. (zie §2.2.5 voor een overzicht
van een gezond voedingspatroon)[2]?
interventies zijn benoemd op blz. 27
Nuttigt de gebruiker veel (>4 kopjes koffie per dag)
cafeïne of (>1 glas per dag) alcohol [3]?

Ga naar interventies voor fysieke activiteit blz. 50
Heeft de gebruiker ≥30 minuten 4 tot 5 dagen in de
week gemiddelde tot intensieve activiteit [2] ?
Ga naar interventies voor Gewicht
blz. 44
BMI >24,9 [2]?
Ga naar interventies voor stress blz.
37
Heeft de gebruiker last van
stress[3]?

Heeft de gebruiker een goede slaapkwaliteit (zie voor de richtlijnen
§2.2.4)[3]?

Ga voor interventies naar blz. 41

Advies:
U heeft een gezonde leefstijl waardoor u geen aanpassingen kan maken om uw
bloeddruk te verlagen. Het is wel van belang dat uw bloeddruk verlaagd wordt.
Hierdoor wordt geadviseerd om een arts te raadplegen
Figuur 7: Besluitboom bloeddruk
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2.2.2 Hartslag
De hartslag is de frequentie waarmee het bloed door het lichaam wordt gepompt. Het is een
belangrijke waarde, die veel zegt over de functionaliteit en gezondheid van het hart. De
hartslag wordt gemeten in beats per minute (bpm), dit houdt in hoe vaak het hart pompt per
minuut. De waardes van een gezonde hartslag in rust lagen tot voorkort nog tussen de 60 tot
100 bpm. Deze hoeveelheid aan bloed heeft een mens nodig om te functioneren in rust
(MacGill, 2017). Echter, toont recent onderzoek aan dat bij een rusthartslag van ≥90 bpm de
kans op hart- en vaatziektes toeneemt. Idealiter is de hartslag in rust ≤85 bpm dit is de
waarde waar men naar zou moeten streven. Dit is in ideale omstandigheden waardoor het
niet voor iedereen haalbaar is. De grenzen die aangehouden moeten worden zijn 60 bpm als
ondergrens en 90 bpm als bovengrens (Palatini, 2009 [4]).
Een hartslag onder de 60 bpm hoeft niet gelijk een gezondheidsprobleem aan te geven. Een
hartslag lager dan 60 bpm komt vaak voor bij mensen die regelmatig sporten. Bij deze
mensen is een hartslag van tussen de 40 en 60 bpm normaal. De fysieke conditie van deze
mensen is beter waardoor minder hartslagen nodig zijn om alle weefsels van zuurstof te
voorzien (MacGill, 2017). Het is van belang om de normaalwaarde van de gebruiker wordt
bepaald voordat advies wordt gegeven over de hartslag. Een hartslag van ≥90 bpm is wel
gevaarlijk zijn voor het lichaam. Verschillende onderzoeken hebben aangetoond dat een
hartslag van ≥90 bpm kan leiden tot verschillende chronische ziektes en vroegtijdig
overlijden (Palatini, 2009), (Palatini, 2011). Een hoge hartslag vergroot de kans op:
- Hypertensie
- Obesitas en overgewicht
- Diabetes
- Schade aan doelorganen
- Cardiovasculaire ziektes
Naast het bijhouden van de frequentie is de regelmaat waarmee het hart klopt ook van
belang. Hiermee wordt de hartslagvariabiliteit (HVR) bedoeld, dit is de fluctuatie van de tijd
tussen twee hartslagen. Het is een belangrijke parameter om de stress te kunnen meten. In
normale omstandigheden zal de HVR hoger worden als men in rust is, hierbij zal de hartslag
lager worden en zal de tijd tussen de slagen langer worden. Als men stress krijgt wordt de
HVR lager, dit omdat de hartslag hoger wordt en er minder tijd tussen de hartslagen kan
zitten. Dit fluctueert gedurende de dag, echter als men constant in stress is blijft de HVR laag
en de hartslag erg hoog wat schade kan geven aan het lichaam (Kim et al., 2018).

Oorzaken verhoogde hartslag
Een hartslag van <60 bpm of >90 bpm kan duiden op een hartzieke of de kans op
chronische ziektes vergroten. De hartslag wordt beïnvloed door verschillende factoren.
Voordat advies wordt gegeven over de hartslag is het van belang dat deze factoren worden
gecontroleerd. Er zijn een aantal factoren die ervoor zorgen dat de hartslag tijdelijk
verhoogd, bij deze oorzaken zijn geen leefstijlinterventies nodig omdat de gebruiker hier niks
aan kan veranderen. Dit zijn (Huizen, 2020 [5]):
- Een hoge temperatuur (>25℃): zorgt ervoor dat het lichaam moeite heeft met de
kerntemperatuur te handhaven waardoor het hart sneller gaat kloppen. In deze
omstandigheden is het juist goed als het hart sneller klopt
- Tijdens fysieke activiteit gaat het hart ook sneller kloppen omdat de weefsels in het
lichaam meer zuurstof nodig hebben. Daarnaast moet het lichaam de
lichaamstemperatuur handhaven, deze gaat tijdens trainen omhoog waardoor het
hart sneller moet pompen om de temperatuur te handhaven.
- Medicatie kan ook voor een verhoogde hartslag zorgen. Voor deze gebruikers is het
van belang dat ze dit bespreken met een arts om te controleren of het medicijn veilig
gebruikt kan worden.
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Naast de factoren waar geen interventies voor ondernomen hoeven te worden zijn er ook
een aantal factoren die de gebruiker zelf in de hand heeft. Dit zijn (Huizen, 2020):
- Roken: de nicotine in een sigaret zorgt voor uitdroging van het lichaam waardoor het
hart harder moet werken en de hartslag toeneemt.
- Voeding: Ongezond eten zorgt onder andere voor overgewicht. Mensen met
overgewicht hebben over het algemeen een hogere hartslag omdat meer
lichaamsgewicht het lichaam en het hart meer belast. Daarnaast helpt gezond eten
bij een algemene goede gezondheid waardoor de hartslag kan afnemen.
o Cafeïne: >4 kopjes koffie op een dag is te veel cafeïne om dagelijks binnen te
krijgen. Cafeïne zorgt voor alertheid in het lichaam waardoor het hart sneller
gaat kloppen, ook zorgt cafeïne ervoor dat het lichaam uitdroogt. Bij een te
kort aan vocht werkt het hart harder waardoor de hartslag toeneemt.
o Overmatig alcohol gebruik: alcohol zorgt ook voor uitdroging van het
lichaam waardoor het hart harder moet werken en de hartslag toeneemt.
Daarnaast ziet het lichaam alcohol als een gifstof waardoor het lichaam
harder gaat werken om de stof uit het lichaam te krijgen en dus de hartslag
ook toeneemt.
- Te weinig fysieke beweging: Fysieke beweging zorgt voor een algemene goede
gezondheid maar ook voor de conditie van het lichaam. Bij een betere conditie pompt
het hart meer bloed door het lichaam bij één klopping. Een slechte conditie zorgt er
dus voor dat het hart vaker moet pompen om alle weefsels van het lichaam van
zuurstof te voorzien. Genoeg fysieke beweging is ≥30 minuten gemiddelde tot
intensieve activiteit. Deze richtlijnen zijn verder uitgewerkt in §2.2.8
- Overgewicht: Hoe meer lichaamsgewicht, hoe harder het lichaam moet werken. Bij
overgewicht heef het lichaam een hoge belasting waardoor het hart vaker moet
kloppen. Er is sprake van overgewicht bij een BMI > 24,9.
- Stress: Stress zorgt ervoor dat het lichaam alert wordt hierdoor neem de frequentie
waarmee het hart klopt toe.

Leefstijlinterventies hoge hartslag
Zoals hierboven benoemd is hartslag afhankelijk van verschillende factoren. Eerst moet
bepaald worden of de hartslag verhoogd is door factoren van buitenaf (Huizen, 2020):
- Temperatuur >25 ℃, zo ja geen interventies nodig
- Gebruiker heeft fysieke activiteit gehad tijdens het meten van de hartslag, zo ja
geen interventies nodig.
- Mocht de gebruiker medicatie innemen kan dit ervoor zorgen dat de hartslag van de
gebruiker te hoog is. Mocht dit het geval zijn kan de gebruiker contact opnemen met
de huisarts of de verhoogde hartslag kwaad kan of dat de medicijnen zonder risico
ingenomen kunnen worden.
De oorzaken van een hoge hartslag zijn hierboven benoemd, hieronder worden de mogelijke
interventies besproken. De paginanummers waarnaar verwezen wordt zijn hyperlinkjes naar
de interventies (Vries & Weijer, 2020).
1. Stoppen met roken: raad de gebruiker aan te stoppen met roken om de hartslag te
verlagen. Dit kan worden gedaan met de adviezen en interventies op bladzijde 48.
2. Gezonde voeding: raad de gebruiker aan om gezonder te eten om de hartslag te
verlagen. Dit kan worden gedaan met de interventies voor voeding op bladzijde 45
- Cafeïne: Drink niet meer dan 4 kopjes koffie op een dag, dit zorgt voor uitdroging van
het lichaam waardoor de hartslag hoger wordt. Door minder koffie te nuttigen is het
mogelijk dat uw hartslag daalt. Probeer water of thee te drinken op het moment dat u
koffie wilt nemen.
- Alcohol: Probeer niet meer dan 1 glas alcohol per dag te drinken en niet elke dag,
alcohol zorgt voor uitdroging van het lichaam waardoor de hartslag toeneemt,
daarnaast ziet het lichaam alcohol als een gifstof waardoor het hart nog harder gaat
werken. Door niet te veel alcohol te nuttigen zal uw mogelijk hartslag dalen. U kunt
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afleiding zoeken als u een glas alcohol wilt nemen of momenten van ontspanning
hebben.
3. Toename in fysieke activiteit: raad de gebruiker aan meer te bewegen om de
hartslag te verlagen. Dit kan worden gedaan met de interventies voor fysieke activiteit
op bladzijde 50.
4. Gezond gewicht: raad de gebruiker aan gewicht te verliezen om de hartslag te
verlagen. Dit kan worden gedaan met de interventies voor gewicht op bladzijde 44.
5. Voldoende ontspanning: raad de gebruiker aan te ontspannen om de hartslag te
verlagen. Dit kan worden gedaan met de interventies voor stress op bladzijde 37.
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Besluitboom hartslag
In figuur 8 is een overzicht te zien van de parameters die invloed hebben op de hartslag. De
volgorde van de parameters is bepaald op basis van literatuur. De interventies zijn opgesteld
op basis van de richtlijnen die gelden in Nederland. In de onderstaande besluitboom zijn ook
de doorverwijzingen naar de adviezen toegevoegd. De besluitboom is tot stand gekomen
door de literatuur van deze paragraaf, in de besluitboom zijn nummers aangebracht die ook
in de tekst staan (deze zijn rood gemarkeerd in de tekst).
Hartslag >90 bpm [4] ?

Geen interventies voor
hartslag

Is de temperatuur ≥25 ℃ [5]?

Geen interventies voor hartslag

Heeft de gebruiker fysieke activiteit gehad
gedurende het meten van de hartslag [5] ?

Geen interventies voor hartslag

Gebruikt de gebruiker medicatie[5] ?

Geen interventies, mogelijk advies om de huisarts te raadplegen. [5]

Rookt de gebruiker[5]?

Heeft de gebruiker een gezond
voedingspatroon. (zie §2.2.5 voor een overzicht
van een gezond voedingspatroon)[5]?

Nuttigt de gebruiker veel (>4 kopjes koffie per
dag) cafeïne of (>1 glas per dag) alcohol [5]?

Heeft de gebruiker ≥30 minuten 4 tot 5 dagen in
de week gemiddelde tot intensieve activiteit [5] ?

BMI >24,9 [5]?

Heeft de gebruiker last van stress[5]?

Ga naar interventies voor roken
blz. 48

Ga naar interventies
voor voeding blz. 45

zie interventies op blz. 30

Ga naar interventies voor fysieke activiteit blz. 50

Ga naar interventies voor Gewicht blz. 44

Ga naar interventies voor stress blz. 37

Advies:
Uw hartslag is hoger dan de gemiddelde waardes, dit kan tot
gezondheidsproblemen zorgen. U heeft een gezonde leefstij waardoor u
geen interventies kan ondernemen om uw hartslag te verlagen. Het wordt
geadviseerd om een arts te raadplegen.
Figuur 8: Besluitboom hartslag
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2.2.3 Bloedsuikerspiegel
De bloedsuikerspiegel geeft de hoeveelheid glucose in het bloed weer. Deze hoeveelheid
fluctueert gedurende de dag. Dit komt door de inname van glucose tijdens een maaltijd. In de
pancreas (alvleesklier) van het menselijk lichaam zitten bètacellen die de bloedsuikerspiegel
in het lichaam bijhouden. Bij een te hoge bloedsuikerspiegel geven deze cellen insuline af,
dit hormoon zorgt ervoor dat de spieren, vet en lever in het lichaam de glucose kunnen
omzetten tot energie, hierdoor daalt de bloedsuikerspiegel. Mocht de bloedsuikerspiegel te
laag zijn geven de alfa cellen in de pancreas glucagon af, dit hormoon zorgt ervoor dat de
lever glucose vrijgeeft om de bloedsuikerspiegel te laten stijgen. Dit is mogelijk omdat bij een
overschot aan glucose dit wordt opgeslagen als glycogeen in de lever en spieren. Door de
glucagon kan dit weer worden omgezet in glucose en vrij worden gegeven als energie (Tree,
2019). Bij een gezond individu zijn insuline en glucagon in balans om ervoor te zorgen dat
gedurende de dag er een goede bloedsuikerspiegel is (<5,6 mmol/l nuchter). Echter, komt
het ook voor dat de insuline niet voldoende effect heeft waardoor de glucose niet wordt
opgenomen door de spieren, vet en lever, dit wordt ook wel insulineresistentie genoemd. In
dit geval heeft de gebruiker diabetes mellitus type 2, hierbij is het glucoseniveau in het bloed
hoger dan dat het zou moeten zijn (>6,0 nuchter) (van Heycop ten Ham, 2018).

Diabetes Mellitus type 2
Zoals benoemd zegt de bloedsuikerspiegel ook iets over de ziekte diabetes mellitus. Deze
ziekte is naast cardiovasculaire ziektes een chronische ziekte die veel voorkomt in de
Nederlandse bevolking. Steeds meer jongvolwassenen worden gediagnostiseerd met
diabetes mellitus type 2. Er zijn twee verschillende vormen van diabetes mellitus (van
Heycop ten Ham, 2018):
- Type 1 wordt veroorzaakt door een auto-immuunziekte waarbij het hormoon insuline
niet wordt aangemaakt. Omdat dit type niet veroorzaakt wordt door de leefstijl van de
gebruiker wordt hier niet verder op ingegaan.
- Type 2 wordt veroorzaakt door onvoldoende effect van insuline. Hierbij maakt het
lichaam dit hormoon wel aan alleen werkt het hormoon niet voldoende. Deze vorm
van diabetes mellitus komt tot stand door: overgewicht, ongezonde voeding, fysieke
inactiviteit, stress, slaap.
Diabetes mellitus type 2 zorgt ervoor dat de glucose in het bloed niet voldoende kan worden
opgenomen in de spieren, vet en lever. Hierdoor blijft een deel van het glucose in het bloed
achter terwijl de spieren deze glucose wel nodig hebben. Dit zorgt voor een verhoging in de
bloedglucose. Bij klachten zoals dorst, polyurie, vermagering of vermoeidheid zal de huisarts
onderzoek doen naar diabetes mellitus. Hierbij wordt bloed afgenomen door middel van een
vingerprik of bloed uit de ader. Het bloed wat gewonnen wordt met behulp van een vingerprik
wordt capillair volbloed genoemd. Het glucosegehalte in volbloed zal ongeveer 15% lager
zijn dan in plasma, hierdoor worden verschillende waardes aangehouden bij het bepalen van
diabetes mellitus. In tabel 7 zijn de Nederlandse richtlijnen voor het glucosegehalte in bloed
te zien. Voor het vaststellen van diabetes mellitus is het van belang dat de glucosebepaling
nuchter wordt gedaan. Dit houdt in dat de patiënt 8 uur lang geen calorieën genuttigd heeft
(Nederlandse huisartsen genootschap, 2009).
Tabel 7: Referentiewaarde vaststellen Diabetes Mellitus (mmol/l) (Nederlandse huisartsen genootschap, 2009)

Normaal Glucose nuchter
Glucose niet nuchter
Gestoord (prediabetes) Glucose nuchter
Diabetes mellitus Glucose nuchter
Glucose niet nuchter

Capillair volbloed
<5,6
<7,8
≥5,6 en ≤6,0
>6,0
>11,0

Veneus plasma
< 6,1
<7,8
≥6,1 en ≤6,9
>6,9
>11,0

Mocht de nuchtere waarde op twee verschillende dagen hoger zijn dan de waardes die
benoemd zijn voor diabetes mellitus in tabel 7, wordt gesproken van de diagnose diabetes
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mellitus type 2. Als dit het geval is bespreekt de huisarts met de patiënt het behandelplan en
de interventies die de patiënt kan ondernemen. Dit is van belang om te voorkomen dat de
patiënt last krijgt van de gevolgen van onbehandelde diabetes mellitus zoals nierfalen,
zenuwaantasting, hart- en vaatziekten en oogaandoeningen (Vries & Weijer, 2020).

Oorzaken Diabetes Mellitus type 2
Diabetes mellitus type 2 heeft verschillende oorzaken er zijn een aantal oorzaken waar de
gebruiker geen invloed op heeft. Dit zijn (Vries & Weijer, 2020):
- Leeftijd
- Erfelijkheid
Aan de bovenstaande oorzaken kan de gebruiker niks veranderen. Naast deze oorzaken zijn
er een aantal oorzaken waar de gebruiker wel invloed op heeft. Hieronder vallen:
- Overgewicht: overgewicht komt tot stand doordat er meer glucose in de bloedbaan
aanwezig is dan nodig voor de energie die de spieren verbruiken. Hierdoor wordt de
glucose opgeslagen als vet. Bij een overmaat aan vet komen verschillende
metabolieten in de organen terecht die zorgen voor een verstoring in de
insulinesignalering. Hierdoor wordt het lichaam resistent voor insuline waardoor de
glucose niet meer wordt opgenomen in de spieren of lever.
- Ongezonde voeding: ongezonde voeding in combinatie met fysieke inactiviteit leidt
vaak tot overgewicht/obesitas wat in de meeste gevallen leidt tot insulineresistentie.
- Fysieke inactiviteit: fysieke inactiviteit in combinatie met ongezonde voeding leidt
vaak tot overgewicht/obesitas. Dit leidt in de meeste gevallen tot insulineresistentie
waardoor diabetes mellitus ontwikkeld wordt.
Naast de oorzaken zijn er ook een aantal factoren die de diabetes mellitus verslechteren:
- Stress: als een gebruiker stress heeft wordt het hormoon cortisol aangemaakt. Dit
hormoon heeft een groot effect op het glucosemetabolisme in het lichaam. Cortisol
heeft een insuline resisterend effect waardoor dit hormoon zo veel mogelijk vermeden
moet worden.
- Slecht slapen: slaaptekort zal leiden tot een hogere afgifte van cortisol dit leidt tot
een insuline resisterend effect waardoor glucose slechter wordt opgenomen.

Leefstijlinterventies Diabetes Mellitus type 2
Mocht een gebruiker diabetes mellitus type 2 hebben is het van belang dat de gebruiker met
de huisarts afspraken maakt over voeding, beweging en gewicht verliezen. Dit is voor elke
gebruiker een individueel plan waardoor hier geen standaard advies aan gegeven kan
worden (Vries & Weijer, 2020).
Mocht het mogelijk zijn om de glucosewaardes te meten bij gezonde mensen is het van
belang om de onderstaande interventies te adviseren om de glucosewaardes te laten dalen:
1. Gezond gewicht: raad de gebruiker aan gewicht te verliezen om te voorkomen dat
het lichaam insulineresistent wordt. Dit kan worden gedaan met de interventies voor
gewicht op bladzijde 44.
2. Gezonde voeding: raad de gebruiker aan om gezonder te eten om een gezond
gewicht te krijgen of te behouden om diabetes mellitus te voorkomen. Dit kan worden
gedaan met de interventies voor voeding op bladzijde 45.
3. Toename in fysieke activiteit: raad de gebruiker aan meer te bewegen om een
gezond gewicht te krijgen of te behouden om diabetes mellitus te voorkomen. Dit kan
worden gedaan met de interventies voor fysieke activiteit op bladzijde 50.
4. Voldoende ontspanning: raad de gebruiker aan te ontspannen en stress te
verminderen om te veel cortisol te vermijden en de kans op diabetes mellitus te
verkleinen. Dit kan worden gedaan met de interventies voor stress op bladzijde 37
5. Voldoende slaap: adviseer de gebruiker in het verbeteren van de slaapkwaliteit om
te veel cortisol te vermijden en de kans op diabetes mellitus te verkleinen. Dit kan
worden gedaan met de interventies voor slaap op bladzijde 41.
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2.2.4 Stress
Steeds meer mensen ervaren stress in het dagelijks leven. In Europa is een onderzoek
geweest naar stress onder werknemers. Hieruit is gebleken dat 22% van de werknemers in
Europa last hebben van stress. Het hoogste stressniveau was gemeten in Griekenland
(55%), Slovenië en Zweden (38%) en Letland (37%). De laagste stressniveaus zijn gemeten
in het Verenigd Koninkrijk (12%), Duitsland, Ierland en Nederland (16%) en Tsjechië (17%)
(European Agency for Safety and Health at Work, 2009). Dit onderzoek is uitgevoerd in
2005, deze statistieken van Nederland tonen aan dat de beroepsziekten een stuk lager
waren dan in 2018 voor burn-out klachten. In 2018 is 42% van de beroepsziekten te danken
aan burn-out klachten (Volksgezondheid en zorg, 2018b).
Stress wordt veroorzaakt door een situatie waar het lichaam met biologische processen op
reageert. Als er een gevaarlijke situatie voorkomt waarbij de gezondheid bedreigd wordt,
reageert het lichaam hierop door hormonen vrij te geven in het lichaam. Dit wordt ook de
fight or flight reactie genoemd. De trigger van deze reactie is bij iedereen anders, maar de
reactie blijft hetzelfde. In de hersenen worden de prikkels van de zintuigen verwerkt in de
amygdala. Als de amygdala de prikkel als gevaarlijk ziet wordt er een stresssignaal naar de
hypothalamus gestuurd. Dit is het controlecentrum van het lichaam en deze zorgt ervoor dat
adrenaline en cortisol worden aangemaakt. Deze hormonen zorgen ervoor dat het lichaam in
staat van alertheid is door onder andere de ademhaling te versnellen en het hart sneller te
laten kloppen. Nadat het gevaar voorbij is komt het lichaam weer tot rust en stoppen de
fysieke kenmerken die bij stress horen (Harvard Health Publishing, 2020).
Er zijn verschillende soorten stress. Acute stress en episodische acute stress hebben de
minste invloed op de gezondheid van de mens. Acute stress komt bij iedereen voor en is een
situatie waarin er een moment is van stress. Bij episodische acute stress komt dit moment
vaker voor. Deze momenten kunnen voor gezondheidsklachten zorgen maar omdat het een
moment is zal het geen grote invloed hebben op de gezondheid. Naast deze soorten is er
ook chronische stress. Dit komt voor als iemand een lange periode last heeft van hoge stress
levels. Dit is wel schadelijk voor de gezondheid, de hormoonlevels zijn chronisch verhoogd
en de spieren staan constant gespannen (the Healthline Editorial Team, 2020). Hierdoor
kunnen de onderstaande gezondheidsklachten optreden:
- Centraal zenuwstelsel
Het centrale zenuwstelsel heeft de leiding over de fight or flight reactie. Dit houdt in
de gaten of er situaties zijn waardoor de fight or flight reactie geactiveerd moet
worden. Tijdens chronische stress is het lichaam constant alert wat kan zorgen voor
uitputting van het lichaam (Watson, 2012).
- Endocrien systeem
Het endocrien systeem zorgt ervoor dat er hormonen worden vrijgegeven tijdens
stress. Dit is voornamelijk glucocorticoïd, hierin zit ook het hormoon cortisol. Cortisol
is verantwoordelijk voor het verhogen van glucose en vetzuren om het lichaam
energie te geven om met een stressvolle situatie om te gaan. Daarnaast zorgen
onderdelen van cortisol voor de aanmaak van insuline. Dit gebeurt dagelijks omdat
het lichaam energie nodig heeft. Echter, als het chronisch verhoogd is kan de
aanmaak van deze hormonen niet meer gereguleerd worden. Dit zorgt ervoor dat de
hormonen in een te grote hoeveelheid aanwezig zijn wat kan leiden tot diabetes,
overgewicht, chronische vermoeidheid en een vermindering van het immuunsysteem
(Watson, 2012).
- Cardiovasculair systeem
Door stress gaat het hart sneller pompen en worden de bloedvezels nauwer. Dit zorgt
ervoor dat er meer druk nodig is om zuurstof naar de weefsels te brengen waardoor
ook de bloeddruk stijgt. Als dit chronisch voorkomt kan het leiden tot een hartaanval
of een beroerte. Daarnaast kan een chronische vernauwing van de vaten leiden tot
cardiovasculaire ziektes en klachten (Watson, 2012).
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-
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Ademhalingsstelsel
Stress zorgt ervoor dat de ademfrequentie toeneemt. Voor de meeste mensen is dit
geen probleem omdat de longen normaal functioneren. Het kan hoogstens leiden tot
hyperventilatie. Echter, is een toename in ademfrequentie voor mensen met astma of
COPD een probleem omdat deze mensen de capaciteit niet hebben om sneller te
ademen. Hierdoor zullen ze in ademnood komen (Watson, 2012).
Spijsverteringsstelsel
Stress zorgt ervoor dat de lever meer glucose produceert, dit zorgt voor een extra
energie boost. Door chronische stress kan het voorkomen dat het lichaam de glucose
levels niet aan kan en hierdoor neemt de kans op diabetes toe.
Daarnaast kan stress ervoor zorgen dat je spijsverteringsstelsel van streek raak. Dit
kan voor maagzuur zorgen wat kan leiden tot klachten als brandend maagzuur of
refluxklachten. Naast de maagklachten kunnen ook darmklachten voorkomen als
verstopping of diarree (Watson, 2012).
Spierstelsel
Tijdens stress neemt de spanning in de spieren toe. Dit zorgt ervoor dat het lichaam
zich kan beschermen tegen de gevaarlijke situatie die zich voordoet. Nadat deze
situatie over is zullen de spieren weer ontspannen. Als de stress chronisch is zullen
de spieren niet ontspannen en zal men last krijgen van gezondheidsklachten. Er
kunnen klachten komen in de rug en nek en daarbij kunnen er klachten ontstaan als
migraine en hoofdpijn. Daarnaast kan na een lange tijd spieratrofie ontstaan
waardoor de spieren dunner worden en minder kracht hebben (Watson, 2012).

Oorzaken stress
Stress komt tot stand door verschillende factoren vanuit de omgeving (werkstress,
familieomstandigheden, etc.). Het is van belang dat de gebruiker leert bepalen waar de
stress vandaan komt. Daarnaast is het goed om de gebruiker te leren hoe de gebruiker moet
ontspannen. Er zijn ook andere factoren die ervoor kunnen zorgen dat de stress verergerd
wordt. Hieronder vallen:
- Roken: Nicotine zorgt tijdelijk voor een prettig gevoel, het kan het gevoel van stress
verdoven. Echter, als de nicotine is uitgewerkt komt de stress en gespannenheid
erger terug. Dit zorgt ervoor dat het stressniveau alleen maar hoger wordt.
- Alcohol: overmatig alcohol gebruik (>1 glas per dag) kan op korte termijn de klachten
van stress verminderen. Echter, zal het op lange termijn de klachten verergeren,
hierdoor wordt het stressniveau nog hoger.
- Ongezonde voeding: gezonde voeding is van belang voor een algemene goede
gezondheid. Daarnaast zorgt gezonde voeding voor het verminderen van stress
gerelateerde klachten en het verminderen van stress. Richtlijnen voor gezonde
voeding zijn benoemd in §2.2.4
- Overgewicht: overgewicht zorgt ervoor dat de algemene gezondheid minder wordt.
Daarnaast gaat het vaak gepaard met ongezond eten en/of fysieke inactiviteit. Er
wordt gesproken van overgewicht bij een BMI >24,9.
- Fysieke inactiviteit: Beweging kan ervoor zorgen dat psychische klachten
verminderd worden, zo ook stress. Als iemand niet genoeg beweegt kan het juist voor
verergering van de klachten zorgen. Genoeg fysieke beweging is ≥30 minuten
gemiddelde tot intensieve activiteit. Deze richtlijnen zijn verder uitgewerkt in §2.2.8
- Slecht slapen: Een goede nachtrust helpt met het verwerken van stress en heftige
situaties. Daarnaast zorgt een goede nachtrust ervoor dat het lichaam problemen
beter aan kan. Een slechte nachtrust verstoort dit en zorgt ervoor dat de stress meer
wordt. Richtlijnen voor een goede nachtrust worden besproken in §2.2.5
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Leefstijlinterventies stress
Hieronder staan interventies die de gebruiker kan ondernemen om de stress te verminderen
of te voorkomen (de paginanummers zijn hyperlinkjes naar de verwijzing) (Nederlands
Huisartsen Genootschap, 2017a[6]), (Vries & Weijer, 2020 [2]):
1. Stress bepalen: het belangrijk om te bepalen waar uw stress vandaan komt. Als u
weet waar de stress vandaan komt kunt u er mogelijk iets aan veranderen. U kan dit
doen door te bedenken welke activiteiten of situaties u energie geven (positieve
dingen). Daarna brengt u in kaart welke activiteiten en situaties u energie kosten
(negatieve dingen). Dit kunt u in kaart brengen door uw gedachtes op te schrijven of
met iemand erover te praten. Als u dit in kaart heeft gebracht kunt u bedenken hoe u
de activiteiten die energie kosten kunt verbeteren/oplossen om de stress te verlagen,
daarnaast kunt u meer activiteiten ondernemen die u energie geven.
2. Tevens is het ook belangrijk om te ontspannen: Naast het bepalen van stress is het
ook van belang om tijd voor uzelf te nemen. Dit vermindert de stress in uw lichaam en
zorgt ervoor dat het lichaam kan herstellen van stressmomenten. U kunt ontspannen
door iets te doen wat u leuk vindt (lezen, muziek luisteren, een bad nemen,
wandelen, etc.). Daarnaast zijn er een aantal methodes die helpen bij ontspannen:
mindfulness, ademhalingsoefeningen, yoga en meditatie. De apps en websites
Headspace, mentaalvitaal.nl en wijzijnmind.nl kunnen u helpen met deze methodes.
3. Stoppen met roken: raad de gebruiker aan te stoppen met roken om de stress te
verminderen. Dit kan worden gedaan met de adviezen en interventies op bladzijde 48
4. Alcohol: probeer alcohol te vermijden of zo min mogelijk te drinken (1 glas maximaal
per dag en niet elke dag). Probeer zeker op momenten van stress alcohol te mijden.
Dit kunt u doen door afleiding te zoeken of momenten van ontspanning te zoeken.
5. Gezonde voeding: raad de gebruiker aan om gezonder te eten om de algemene
gezondheid te verbeteren en stress te verminderen. Dit kan worden gedaan met de
interventies voor voeding op bladzijde 45
6. Gezond gewicht: raad de gebruiker aan gewicht te verliezen om de algemene
gezondheid te verbeteren en stress te verminderen. Dit kan worden gedaan met de
interventies voor gewicht op bladzijde 44
7. Toename in fysieke activiteit: raad de gebruiker aan meer te bewegen om stress te
verminderen. Dit kan worden gedaan met de interventies voor fysieke activiteit op
bladzijde 50
8. Voldoende slaap: adviseer de gebruiker in het verbeteren van de slaapkwaliteit om
te stress te verlagen. Dit kan worden gedaan met de interventies voor slaap op
bladzijde 41.
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Besluitboom Stress
In figuur 9 is een overzicht te zien van de parameters die invloed hebben op het verergeren
van stress. De volgorde van de parameters is bepaald op basis van de richtlijnen die in
Nederland gelden. Deze richtlijnen zijn ook gebruikt voor het opstellen van de interventies. In
de onderstaande besluitboom zijn ook de doorverwijzingen naar de adviezen toegevoegd.
De besluitboom is tot stand gekomen door de literatuur van deze paragraaf, in de
besluitboom zijn nummers aangebracht die ook in de tekst staan (deze zijn rood gemarkeerd
in de tekst).
Heeft de gebruiker gedurende de dag stress?

Geen interventies voor
stress

Bij stress is het als eerste van belang om de gebruiker advies te
geven voor het bepalen waar de stress vandaan komt en advies
te geven over hoe de gebruiker kan ontspannen. Deze
adviezen zijn uitgewerkt op blz. 37 [6]

Ga naar interventies voor roken blz. 48

Rookt de gebruiker[2]?

Advies:
Drinkt de gebruiker alcohol[2]?

probeer alcohol te vermijden of zo min mogelijk te drinken (1
glas maximaal per dag en niet elke dag) [6] zie interventies op
blz. 37

Heeft de gebruiker een gezond voedingspatroon. (zie
§2.2.5 voor een overzicht van een gezond
voedingspatroon)[2]?

BMI>24,9[6]?

Heeft de gebruiker ≥30 minuten 4 tot 5
dagen in de week gemiddelde tot
intensieve activiteit [6] ?

Ga naar interventies voor voeding blz. 45

Ga naar interventies voor overgewicht blz. 44

Ga naar interventies voor fysieke activitiet blz. 50

Heeft de gebruiker een goede
slaapkwaliteit (zie voor de richtlijnen
§2.2.4)[6]?

Ga naar interventies voor slapen blz. 41

Advies:
Blijf proberen momenten van ontspanning in uw planning te verwerken.
Blijf daarnaast ook bepalen waar de stress vandaan komt. Mocht u teveel
last hebben van uw stress en er zelf niet meer uitkomen is het van belang
dat u uw huisarts raadpleegd. [6]
Figuur 9: Besluitboom stress
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2.2.5 Slaapritme
Tijdens het slapen rust het lichaam uit en wordt er gezorgd voor lichamelijk en geestelijk
herstel. Dit wordt in stand gehouden door het bioritme en de slaapschuld. Deze systemen
zorgen ervoor dat wij wakker zijn tijdens de dag en slapen tijdens de nacht. Om energiek en
fit te zijn voor de dag is het van belang dat men een goed slaapritme heeft zodat het lichaam
kan uitrusten (Lucassen & Lieverse, 2018). De slaapschuld werkt op basis van de
slaapbehoefte. Hoe langer we wakker zijn, hoe hoger de slaapbehoefte. Hoe hoger deze
behoefte, hoe sneller iemand in slaap valt. De slaapschuld wordt opgebouwd door actief te
zijn overdag en blootstelling aan licht te hebben overdag. Langdurig zitten en slapen overdag
kunnen dus negatieve gevolgen hebben op de slaap. Daarnaast zorgt licht ervoor dat de
mens wakker is, overdag is dit wenselijk. ’s Avonds is het wenselijk om te gaan slapen
waardoor het dan donker moet zijn. Te veel licht ’s avonds zorgt ervoor dat het lichaam niet
moe wordt en moeilijk in slaap komt (Vries & Weijer, 2020 [2]).
Een goed slaapritme bestaat uit twee hoofdfases. De gewone slaap (non-rapid-eyemovement (nREM)) (hierin wordt onderscheid gemaakt tussen de diepe slaap en de lichte
slaap) en de REM-slaap (rapid-eye-movement (REM)) (Coenen, 2006). Deze fases kunnen
worden onderscheiden door de hersenactiviteit tijdens het slapen. Voor het meten van deze
fases kan een elektro-encefalografie (EEG) gemaakt worden. Dit is een methode om de
hersenactiviteit te meten. Tijdens de nREM zijn de onderstaande fases aanwezig met de
bijbehorende eeg-karakteristieken. In figuur 10 zijn de EEG-golven van de verschillende
fases te zien:
- N1 fase: het in slaap vallen. Hierbij is op de EEG een golf met een laag voltage en
een gemengde frequentie te zien. Deze fase duurt ongeveer 1 tot 7 minuten.
- N2 fase: de lichte slaap. Hierbij is op de EEG een golf te zien wat gekenmerkt wordt
door de K-complexen en/of de slaapspoelen. Deze fase duurt ongeveer 10 tot 25
minuten.
- N3 (N4) fase: de diepe slaap. Hierbij is op de EEG een golf te zien met een hoge
voltage en een lage frequentie. Deze fase duurt ongeveer 20 tot 40 minuten.
- De REM-fase wordt gekenmerkt door lage amplitude golven met een hoge frequentie.
Kenmerkend van deze fase is dat er geen spierspanning is in het lichaam. Deze fase
duurt ongeveer 20 tot 25% van de gehele slaapcyclus (Vries & Weijer, 2020[2])

Figuur 10: eeg-signalen tijdens slaapfases (Lumen, z.d.)

Figuur 11: Gezonde slaapcyclus volwassene
(National Academy of Sciences, 2006)

Een gezonde slaapcyclus van een volwassene begint met N1, gevolgd door N2 en daarna
N3. Na N3 zal de slaapcyclus teruggaan naar N2 voor 5 tot 10 minuten om uiteindelijk in de
REM-fase te komen. Deze cyclus herhaalt zich ongeveer vijf keer per nacht. Een nacht van
een gezonde slaapcyclus duurt tussen de 7 tot 9 uur. In afbeelding 11 is de slaapcyclus
weergegeven. In Nederland geeft ongeveer een derde van de bevolking aan last te hebben
van slaapproblemen. Hiervan gaat maar 10-15% van de mensen naar de huisarts om de
problemen te bespreken. Bij een groot deel van de gevallen gaan de slaapproblemen na een
kort periode over. Korte termijn slaapproblemen kunnen stress, cognitieve stoornissen,
geheugenproblemen en/of prestatie verminderingen veroorzaken. Lange termijn
slaapproblemen gaan meestal niet vanzelf over en kunnen hypertensie, atherosclerose,
cardiovasculaire ziektes, gewichtsproblemen, metabolische problemen, diabetes en/of
kanker veroorzaken (Vries & Weijer, 2020).

39

HealthySensor Systeem

Oorzaken slaapproblemen
Slaapproblemen kunnen veroorzaakt worden door omstandigheden van buitenaf zoals (Vries
& Weijer, 2020), (Nederlands Huisartsen Genootschap, 2018 [7]):
- Temperatuur: Een te hoge temperatuur in de slaapkamer zorgt ervoor dat de
kerntemperatuur van het lichaam niet kan dalen, hierdoor zal de gebruiker moeilijker
in slaap komen. Een te lage temperatuur is niet wenselijk omdat dit ziektes kan
veroorzaken. Ideale temperaturen in de slaapkamer liggen tussen de 15℃ en 20 ℃.
- Geluidsoverlast: Omgevingsgeluid kan ervoor zorgen dat de gebruiker niet in slaap
komt of wakker wordt. Dit is een veiligheidssysteem in het lichaam, als het lichaam
iets hoort dan word je wakker om jezelf te kunnen beschermen. De ideale waarde
van geluid in de slaapkamer is onder de 40 dB.
- Blootstelling aan licht: Gedurende de dag is het van belang dat de gebruiker
genoeg licht binnenkrijgt. Blootstelling aan licht zorgt voor de opbouw van
slaapschuld, hierdoor zal de gebruiker ’s avonds beter in slaap kunnen vallen.
Daarnaast houdt licht overdag de gebruiker wakker en alert. In §2.1.4 worden de
waardes voor plekken in huis en op werk benoemd.
- Blootstelling aan licht ’s avonds: ’s avonds is het juist wenselijk om zo min mogelijk
blootstelling aan licht te hebben. Licht laat in de avond zorgt ervoor dat het dag- en
nachtritme van het lichaam wordt verstoord. Blootstelling aan licht zorgt ervoor dat
het lichaam wakker en alert wordt. s’ avonds is dit niet wenselijk omdat het lichaam
daarna moet gaan slapen. Dit gebeurt ook als de gebruiker blootstelling aan blauw
licht heeft. Dit heeft een negatief effect op het inslapen en de slaapkwaliteit. Hierdoor
is het van belang dat de gebruiker ‘s avonds minder blootstelling aan licht heeft.
Deze factoren zijn besproken in §2.1 omgevingsfactoren. Hier staat meer uitleg over de
factoren. Naast de omgevingsfactoren zijn er leefstijlfactoren die invloed hebben op de
slaapkwaliteit (de paginanummers zijn hyperlinkjes naar de pagina’s) (Vries & Weijer, 2020):
- Lichamelijke activiteit: voldoende beweging overdag (met name ’s ochtends en ’s
middags) zorgt ervoor dat de slaapschuld wordt opgebouwd. Hierdoor zal de
gebruiker aan het einde van de dag vermoeider zijn en makkelijker in slaap vallen.
(Voldoende beweging is ≥30 minuten gemiddelde tot intensieve activiteit op 4 tot 5
dagen per week, meer uitleg wordt gegeven in §492.2.8)
- Cafeïne/nicotine: deze middelen zorgen ervoor dat het lichaam actief wordt, dit heeft
een negatief effect als de gebruiker wil slapen.
- Alcohol zorgt ervoor dat de diepe slaap meer wordt en de REM slaap wordt
onderdrukt. Hierdoor kan de gebruiker niet de kwaliteit van slaap behalen die nodig
is. Dit kan leiden tot vermoeidheid overdag.
- Stress/ontspanning: tijdens het slapen wordt verwerkt wat er overdag gebeurd is.
Te hoge emotionele spanningen kunnen de slaapkwaliteit negatief beïnvloeden.
Daarnaast zorgt geestelijke inspanning, een uur voor het slapen, voor problemen bij
inslapen.
- Lichamelijke activiteit ’s avonds: Mocht de gebruiker laat op de avond (uur voordat
de gebruiker gaat slapen) nog fysieke inspanning hebben zorgt dit ervoor dat het
lichaam niet tot rust kan komen en veroorzaakt dit moeite met inslapen.
- Bedtijden/ritme: slaap wordt geregeld door het bioritme en de slaapschuld. Tijdens
de dag wordt slaapschuld opgebouwd zodat de hoge slaapdruk samenvalt met het
moment waarop het bioritme wil gaan slapen. Door langdurig in bed te liggen,
langdurig te dutten of inactief te zijn kan de slaapschuld niet genoeg opgebouwd
worden waardoor het lichaam nog niet wil slapen als het bioritme dat wel wil. Dit kan
leiden tot slaapproblemen.
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Leefstijlinterventies slaapproblemen
Hierboven zijn de factoren benoemd die de slaapkwaliteit kunnen beïnvloeden. Het is van
belang dat deze factoren gecontroleerd worden. Mocht de kwaliteit van de slaap beïnvloed
worden door een van de factoren zijn hieronder interventies benoemd die genomen kunnen
worden om de slaap te verbeteren (de paginanummers zijn hyperlinkjes naar de pagina’s)
(Vries & Weijer, 2020), (Nederlands Huisartsen Genootschap, 2018):
1. Temperatuur: zorg ervoor dat de temperatuur in de slaapkamer tussen de 15 ℃ tot
20 ℃ is. Dit kan gedaan worden door de verwarming uit/laag te zetten en mogelijk
een raam te openen.
2. Geluid: Zorg ervoor dat de slaapkamer een rustige omgeving is. Optimaal is om een
geluidsterkte te hebben ≤40 dB. Mocht dit niet het geval zijn kan u met oordopjes in
slapen of een raam sluiten.
3. Licht overdag: zorg voor daglicht gedurende de dag, ga bijvoorbeeld buiten een
rondje lopen, fietsen, etc..
4. Licht ’s avonds: Probeer een uur voordat u gaat slapen blauw licht te vermijden (TV,
smartphone, tablet, computer). Daarnaast kunt u zorgen voor gedimd licht in de
woon- en slaapkamer.
5. Toename in fysieke activiteit: raad de gebruiker aan meer te bewegen om beter te
slapen. Dit kan worden gedaan met de interventies voor fysieke activiteit op bladzijde
50
6. Stoppen met roken: raad de gebruiker aan te stoppen met roken om de slaap te
verbeteren. Dit kan worden gedaan met de adviezen en interventies op bladzijde 48
7. Cafeïne/alcohol: Vermijd vanaf 18.00 cafeïne (koffie, thee, cola, energydranken,
chocola) en probeer geen alcohol te nuttigen in de avond. Beperk daarnaast het
aantal glazen alcohol tot 1 glas per dag en niet elke dag.
8. Voldoende ontspanning: raad de gebruiker aan te ontspannen om beter te slapen.
Dit kan worden gedaan met de interventies voor stress op bladzijde 37. Adviseer
daarnaast: zorg ervoor dat u een uur voordat u gaat slapen geen geestelijke
inspanningen meer heeft en plan overdag rustmomenten is (liefste na elk uur 3-5
minuten) om activiteit van die dag alvast te kunnen verwerken.
9. Lichamelijke activiteit ’s avonds: Ontspan voordat u gaat slapen, bouw de dag af
en vermijd een uur voordat u gaat slapen fysieke inspanning.
10. Bedtijden/ritme: houd regelmatige bedtijden aan. Sta in het weekend niet meer dan
1,5 uur later op dan het tijdstip van doordeweeks. Beperkt daarnaast de tijd in bed tot
8 uur maximaal en gebruik het bed alleen om te slapen. Ga daarnaast niet meer dan
30 minuten voordat u gaat slapen in bed liggen om te lezen of film te kijken. En
probeer als laatste geen lange dutjes te houden overdag. Probeer dit voor 15.00 te
doen en niet langer dan 30 minuten.
Mochten de slaapproblemen vier weken na het toepassen van de interventies nog
plaatsvinden is het van belang dat de gebruiker een arts bezoekt. Mogelijk is er meer aan de
hand dan alleen de parameters die gemeten worden door het HealthySensor systeem.
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Besluitboom slaap
In het figuur 12 is een overzicht te zien van de parameters die invloed hebben op de slaap.
De volgorde van de parameters is bepaald op basis van de richtlijnen die in Nederland
gelden. Deze richtlijnen zijn ook gebruikt voor het opstellen van de interventies. In de
onderstaande besluitboom zijn ook de doorverwijzingen naar de adviezen toegevoegd. De
besluitboom is tot stand gekomen door de literatuur van deze paragraaf, in de besluitboom
zijn nummers aangebracht die ook in de tekst staan (deze zijn rood gemarkeerd in de tekst).
Slaap < 5 uur of > 9 uur [2]?
zie het advies bij interventies slaap blz. 41

Geen interventies voor slaap

Is de temperatuur in de slaapkamer <15 of
>20 ℃ [2]?

zie het advies bij interventies slaap blz. 41

Is het geluid in de slaapkamer >40 dB[2]?

Heeft de gebruiker blootstelling aan licht gehad tijdens de
dag?

zie het advies bij interventies slaap blz. 41

En heeft de gebruiker een uur voor het slapen weinig
blootstelling aan licht gehad [2]

Heeft de gebruiker ≥30 minuten 4 tot 5
dagen in de week gemiddelde tot
intensieve activiteit [7]?

Ga naar interventies voor fysieke activiteit blz. 50

Ga naar interventies voor roken blz. 48
Rookt de gebruiker [2]?
Advies:
Nuttigt de gebruiker na 18.00 nog cafeïne of
alcohol[2]?

Vermijd vanaf 18.00 cafeïne (koffie, thee, cola, energiedranken,
chocola) en probeer geen alcohol te nuttigen in de avond. Beperk
daarnaast het aantal glazen alcohol tot 1. [2] zie interventies blz. 41

Heeft de gebruiker stress [7]?

Ga naar interventies voor stress blz. 37

Lichamelijke activiteit 'savonds laat [7]

zie het advies bij interventies slaap blz. 41

Heeft de gebruiker vaste bedtijden en een vast ritme
van de tijd dat de gebruiker in bed besteed [2]?

zie het advies bij interventies slaap blz. 41

Advies:
U heeft een gezonde leefstijl waardoor geen interventies ondernomen kunnen
worden om de slaap te verbeteren. het wordt aangeraden om een arts over uw
slaapproblemen te raadplegen [2]
Figuur 12: Besluitboom Slaap
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2.2.6 Voeding en gewicht
Steeds meer mensen hebben last van overgewicht of obesitas. Dit is een zorgelijke toename
omdat overgewicht en obesitas zorgen voor verschillende ziektes. Ze vergroten de kans op
cardiovasculaire ziektes, diabetes, artrose en kanker. Tevens neemt de kans op vroegtijdig
overlijden toe. Overgewicht en obesitas worden veroorzaakt door ongezond eten en te
weinig fysieke activiteit (World Health Organization, 2019). In deze paragraaf wordt het
voedingspatroon besproken en hoe dit invloed heeft op de gezondheid.

Body Mass Index
Body Mass Index (BMI) is de meest gebruikte manier op de voedingstoestand van een
persoon te bepalen. Het wordt bepaald door het gewicht (kg) te delen door de lengte in het
𝑔𝑒𝑤𝑖𝑐ℎ𝑡 (𝑘𝑔)
kwadraat (m): 𝐵𝑀𝐼 =
2 (Frankel, 1992)
𝑙𝑒𝑛𝑔𝑡𝑒 (𝑚)

Deze formule is in de 19e eeuw ontwikkeld. In die tijd was deze formule de manier om de
voedingstoestand van een persoon te bepalen. Echter, in deze formule wordt alleen het
gewicht en de lengte meegenomen. Hierbij worden belangrijke parameters als leeftijd,
geslacht of de afkomst van iemand niet meegenomen. Daarnaast wordt er ook niet gekeken
naar het vetpercentage en waar het vet zich in het lichaam bevindt. Dit is van belang omdat
verschillende onderzoeken hebben aangetoond dat vet in het bovenlichaam, rond de buik de
kans op cardiovasculaire ziektes aanzienlijk vergroot, in tegenstelling tot de mensen met vet
in het onderlichaam (Nuttall, 2015). Het BMI is voor preventie een goede maatstaaf om
ongeveer te weten in welke gewichtsklasse iemand zijn gewicht moet zitten. In tabel 8 is de
classificering van het BMI te zien bepaald door de World Health Organisation. Daarnaast kan
de tailleomvang nog worden meegenomen om te bekijken of het vet rond de buik zit. Mocht
iemand toch klachten krijgen door overgewicht is het van belang dat er ook naar het
vetpercentage en de afkomst van de persoon wordt gekeken (Nuttall, 2015).
Tabel 8: categorieën van BMI volgens de World Health Organisation (Nuttall, 2015 )

BMI
<18.5
18.5 – 24.9
25.0 – 29.9
30.0 – 34.9
35.0 – 39.9
40.0 >

Classificering
Ondergewicht
Normaalgewicht
Overgewicht
Obesitas
Ernstige obesitas
Morbide obesitas

In tabel 8 zijn de waardes te zien wanneer men spreekt van overgewicht en obesitas.
Obesitas is een van de snelst groeiende gezondheidsproblemen en kan zorgen voor
verschillende gezondheidsrisico’s als cardiovasculaire ziektes, kanker, diabetes, galblaas
ziektes en galstenen, slaapproblemen en ademhalingsproblemen. Het is daarom van belang
dat het gewicht gemonitord wordt zodat het in de gezonde waardes kan blijven en de kans
op chronische ziektes wordt verkleind. De richtlijnen die hier besproken worden voor BMI
komen overeen met de richtlijnen die in Nederland geleden (Nederlands Huisartsen
Genootschap, 2017b [8]). Om de BMI te verlagen is het van belang dat gekeken wordt naar
de voeding en de fysieke activiteit van de gebruiker. Deze parameters samen bepalen
waarom de gebruiker overgewicht heeft. Hieronder wordt voeding besproken, in §2.2.8 wordt
de fysieke activiteit besproken (World Health Organization, 2019).

Voeding
Overgewicht en obesitas zijn een groot gezondheidsprobleem in de samenleving.
Overgewicht en obesitas komen tot stand door voeding en de hoeveelheid activiteit. De
World Health Organisation vermoedt dat het risico op chronische ziektes met 80%
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vermindert door een gezondere leefstijl. Verschillende onderzoeken laten zien dat een
gezond voedingspatroon bijdraagt aan een gezond leven en het voorkomen van chronische
ziektes. Daarnaast voorkomt een gezond voedingspatroon de kans op overgewicht en
diabetes. De World Health Organisation stelt dat voor een gezond voedingspatroon, de
calorie inname en het calorie gebruik in balans moet zijn, vetinname gelimiteerd moet
worden, meer onverzadigde vetten innemen dan verzadigde vetten, minder inname van
transvetten en een verlaging van suiker en zout inname. Dit zorgt voor een goed gewicht en
verkleint de kans op chronische ziektes (World Health Organization, 2019). In tabel 9 zijn de
richtlijnen te zien die in Nederland worden aangehouden als gezonde voeding.
Tabel 9: Richtlijnen goede voeding (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, 2020 [9])

Dagelijks
200 g groente
200 g fruit
90 g bruinbrood, volkorenbrood,
andere volkorenproducten
15 g ongezouten noten
Enkele porties zuivel (melk/yoghurt)
3 koppen zwarte of groene thee
Maximaal 6 g per dag keukenzout

Wekelijks
Peulvruchten
Vette vis

Zo min mogelijk
Geraffineerde graanproducten (vervangen door
volkorenproducten)
Zo min mogelijk rood blees en bewerkt vlees
Zo min mogelijk suikerhoudende dranken
Geen alcohol of niet meer dan één glas per dag
Vervang ongefilterde door gefilterde koffie
Bij een gezonde voeding zijn supplementen niet nodig
Vervang boter, harde margarine en bak- en
braadvetten door zachte margarine, vloeibaar bak- en
braadvet en plantaardige oliën

Een gezond dieet is hoog in vezels en vitamines en laag in vet, suikers en zout. Echter,
hebben verschillende onderzoeken aangetoond dat de inname van vet en suiker steeds
hoger wordt. De afgelopen vijf jaar is de suiker inname per persoon met 50% toegenomen.
Dit varieert erg per persoon en per land. Zo is het in Hongarije en Noorwegen 7 – 8% maar
in Spanje en het verenigd koninkrijk 16 – 17%. Deze toename wordt voornamelijk
veroorzaakt door bewerkt voedsel (ontbijtgranen, toetjes, snoep, mueslirepen, zoete snacks
en frisdrank). Uit onderzoek blijkt dat deze voedingsproducten ondanks de standaard een
hoge toegevoegde suikerwaarde hebben. De grote inname van suiker kan voorkomen
worden door veel dranken met suiker en voorverpakte snacks te laten staan en meer verse
groentes en fruit eten. Onderzoek toont aan dat een vermindering in suiker de kans op een
hoge bloeddruk en de kans op diabetes type 2 verkleint. Het is daarom van belang dat
bijgehouden wordt hoeveel suiker iemand binnenkrijgt om zo te controleren of dit verminderd
moet worden (International Diabetes Federation Europe, 2016). Ook is de inname van
vitamines, vezels en proteïne te laag. Om dit beter te maken moet men meer vers fruit en
groente eten.

Leefstijl interventies overgewicht
Bij een BMI van >24,9 wordt gesproken van overgewicht. Dit kan leiden tot verschillende
chronische ziektes en een verslechtering van de gezondheid. Hierdoor is het van belang dat
de persoon met een te hoog BMI dit verlaagt. Dit kan gedaan worden door de onderstaande
interventies (Nederlands Huisartsen Genootschap, 2017b [8]):
1. Gezonde voeding: Bij overgewicht moet de gebruiker zijn/haar voedingspatroon
veranderen mocht dit niet gezond zijn (in tabel 9 zijn de richtlijnen gegeven voor een
gezonde voeding). Bij de interventies voor voeding (die onder deze alinea is
uitgewerkt) worden verschillende interventies besproken die gemaakt kunnen
worden.
2. Meer fysieke activiteit: overgewicht kan ook een gevolg zijn van onvoldoende
fysieke activiteit. Onvoldoende fysieke activiteit houdt in dat de gebruiken <30
minuten op 4 tot 5 dagen in de week gemiddelde tot intensieve activiteit heeft. Op
bladzijde 50 worden de richtlijn en de interventies voor fysieke activiteit besproken.
3. Stressoren/mentale problemen: Naast voeding en activiteit kan de gebruiker ook
nagaan of het overgewicht komt door bepaalde stressoren. Stress kan zorgen voor
eetbuien of fysieke inactiviteit. Meestal zitten er meer psychische klachten achter
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eetbuien of emotie eten. Hierdoor is het van belang om de gebruiker advies te geven
om de stress te achterhalen met behulp van de interventies op bladzijde 37.
Daarnaast is het belangrijk om de gebruiker te adviseren met een arts te praten over
de eetbuien omdat er mogelijk meer hulp nodig is.

Besluitboom overgewicht
In figuur 13 is een overzicht te zien van de parameters die invloed hebben op overgewicht.
De volgorde van de parameters is bepaald op basis van de richtlijnen die in Nederland
gelden. Deze richtlijnen zijn ook gebruikt voor het opstellen van de interventies. In de
onderstaande besluitboom zijn ook de doorverwijzingen naar de adviezen toegevoegd. De
besluitboom is tot stand gekomen door de literatuur van deze paragraaf, in de besluitboom
zijn nummers aangebracht die ook in de tekst staan (deze zijn rood gemarkeerd in de tekst).
BMI >24,9 [8]?
Geen interventies voor
overgewicht

Heeft de gebruiker een gezond voedingspatroon.
(zie §2.2.5 voor een overzicht van een gezond
voedingspatroon)[8]?

Heeft de gebruiker ≥30 minuten 4 tot 5 dagen in de
week gemiddelde tot intensieve activiteit [8]?

Ga naar interventies voor voeding
blz. 45

Ga naar interventies voor fysieke
activiteit blz. 50
Advies:

Heeft de gebruiker last van stress [8]?

Probeer te bepalen waar de stress vandaan komt en hoe u het
op kan lossen. Daarnaast kunt u met uw arts praten of u extra
hulp nodig heeft met het verhelpen van de stressmomenten en
de manier waarop u hiermee omgaat [9]
zie interventies blz. 37

Advies:
U heeft overgewicht maar kan geen
leefstijlinterventies ondernemen. Het wordt
aangeraden om met uw huisarts te overleggen of u
naar een diëtiste moet gaan. [9]

Figuur 13: Besluitboom overgewicht

Leefstijl interventies voeding
Voeding is belangrijk voor de algemene gezondheid van de mens. Ongezonde voeding kan
leiden tot overgewicht en zorgen voor een vergrote kans op het ontwikkelen van chronische
ziektes. In tabel 9 zijn de richtlijnen van gezonde voeding te zien, hier moeten de gebruikers
aan voldoen om een gezonde leefstijl te hebben. Een ongezond voedingspatroon bestaat uit:
- Een hoge calorie-inname, veel bewerkte voedingsproducten, een hoge vet-, suikeren zoutinname en weinig groente en fruit.
Mocht de gebruiker een ongezond voedingspatroon hebben is het van belang dat de
gebruiker tips en adviezen krijgt over gezonde voeding. Daarnaast is het van belang dat de
gebruiker bewust wordt van hoe een gezond voedingspatroon eruitziet en welke producten
vervangen moeten worden door gezondere producten.
De bewustwording van een voedingspatroon begint bij het benoemen van wat een gezond
voedingspatroon inhoudt. Dit kan worden gedaan aan de hand van de regels van de
gezondheidsraad:
1. Eet 400 g groente en fruit en 90 g volkorenproducten: hierin zitten waardevolle
voedingsstoffen en meestal weinig calorieën. Deze producten geven een vol gevoel,
hierdoor zal u minder snel te veel eten.
2. Kies voor magere producten (vlees- en melkproducten)
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3. Kies voor plantaardige oliën en vloeibare bak- en braadproducten (in plaats van
harde producten). Hierin zitten minder verzadigde vetten en zijn beter voor de
gezondheid.
4. Drink 1,5 tot 2 liter vocht (water, koffie, thee zonder suiker. En eventueel verse sap).
Drink daarnaast 2 tot 3 glazen (melk)producten.
5. Vermijd alcohol zo veel mogelijk, deze dranken bevatten veel calorieën. Daarnaast
richt alcohol ook schade aan, aan het lichaam waardoor het beter is om niet meer
dan 1 glas per dag en niet elke dag te drinken.
6. Houd een schema aan met eten: eet op dezelfde tijden, met 3 hoofdmaaltijden en 4
‘gezonde’ tussendoortjes (noten, fruit, tomaat, komkommer)
7. Sla geen maaltijden over, hierdoor kunt u de neiging krijgen ongezonde snacks te
nuttigen.
8. Blijf een normaal voedingspatroon houden met 3 hoofdmaaltijden en 4
tussendoortjes. Dit zorgt ervoor dat u gewicht kan verliezen en u dit voedingspatroon
vol kan blijven houden.
Naast de regels is het van belang om de gebruiker bewust te maken van welke
voedingsproducten voorkeur hebben boven andere producten. En welke producten
vervangen kunnen worden door andere producten. In tabel 10 is de NOVA-indeling van
voeding te zien. Dit is een systeem dat voedingsproducten indeelt op basis van de
hoeveelheid industriële bewerking. Deze indeling wordt gebruikt door de World Health
Organisation en onderschreven door de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde
Naties. Deze tabel kan worden gebruikt om de gebruiker bewust te maken van voeding en
hierdoor kan de gebruiker mogelijk betere keuzes maken.
Tabel 10: NOVA-indeling (Vries & Weijer, 2020)

Advies
Kies ruim uit
deze
categorie

Categorie
Puur (onbewerkt of
nauwelijks bewerkt)

Voorbeelden
Verse groenten, fruit en kruiden, ingevroren groenten en fruit,
volkorengranen (rijst, pasta, quinoa, havermout, couscous),
aardappelen, peulvruchten, gedroogd fruit, vers vruchtensap, kip,
vis, vlees, melk, yoghurt, eieren, ongezouten noten, thee, koffie,
(mineraal)water

Gebruik met
mate

Licht bewerkt
(smaakmakers voor in de
keuken, in kleine
hoeveelheden te gebruiken,
bijvoorbeeld honing in een
dressing, vetten om in te
bakken en te braden)
Bewerkt

Plantaardige olie, roomboter, bindmiddelen (maïzena,
aardappelzetmeel), honing, suiker, zout

Gebruik met
mate
Vermijd zo
veel mogelijk

Sterk bewerkt

Groenten, fruit en peulvruchten in blik, vis in blik, gezouten noten,
gezouten of gekruid vlees (bijvoorbeeld ham, spek), kaas, brood
Chips en andere snacks
Snoep, koekjes en gebak, chocolade, ijs, frites, hamburgers en
hotdogs, gezoete ontbijtgranen
Fabrieksbrood
Margarine, halvarine
Energy drinks en frisdranken, vruchtenyoghurt, vla, chocolademelk
en andere gezoete zuiveldranken, vruchtensappen uit pak, pizza,
maaltijdmixen, soepen en sauzen uit pot, blik en zakjes,
voorgekruid vlees (schnitzels, worstjes), verrijkte producten (zoals
maaltijdrepen, sportshakes)

Voor voeding wordt geen besluitboom gebruikt, het is van belang om de voeding te
controleren op basis van de richtlijnen in tabel 9. Mocht dit niet voldoen kunnen de
bovenstaande interventies/adviezen worden gegeven.
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2.2.7 Ademfrequentie
Het ademhalingssysteem is een van de belangrijkste systemen in het lichaam. Het zorgt voor
opname van zuurstof en afscheiding van afvalstoffen als koolstofdioxide. Door adem te halen
worden stoffen uitgewisseld. Ademhalen gebeurt vanzelf, in de hersenen zit het
ademhalingssysteem die signalen krijgt van de metingen in de aortaboog en de
halsslagader. Hier wordt het gehalte koolstofdioxide en de pH-waarde van het bloed
gemeten. Een stijging van de koolstofdioxide en een daling van de pH-waarde stimuleert een
ademhaling. Bij een ademhaling wordt zuurstof opgenomen door de luchtwegen. In de
longen wordt dit afgegeven aan het bloed die het zuurstof vervolgens door het lichaam
vervoert. Het bloed geeft zuurstof af aan weefsels en neemt de afvalstoffen van deze
weefsels vervolgens weer mee. In de longen geeft het bloed de afvalstoffen af aan de
luchtwegen en bij uitademing worden deze stoffen uit geademd.
Belangrijke factoren voor de ademhaling zijn de sensoren in de aortaboog en de
halsslagader en de werking van de longblaasjes. Bij respiratoire ziektes functioneren deze
longblaasjes minder waardoor er minder zuurstof opgenomen kan worden door het bloed. Dit
kan zorgen voor snellere ademhaling en benauwdheid (van Heycop ten Ham, 2018).

Ademfrequentie
De ademfrequentie is het aantal ademhalingen per minuut. Een normale
ademhalingsfrequentie voor een volwassene is 18 – 20 ademhalingen per minuut. Het is
belangrijk dat dit binnen de waardes blijft omdat het zorgt voor een evenwicht tussen
koolstofdioxide en zuurstof in het lichaam. Het kan afwijken tijdens activiteiten waarbij het
lichaam meer zuurstof nodig heeft zoals sporten (Badawy et al., 2017). Als de waardes
binnen de normale waardes blijven zal de waarde van het koolstofdioxide gehalte (PaCO2)
40mmHG zijn. Hierbij wordt de koolstofdioxide uitgescheiden en opgenomen in hetzelfde
tempo. Bij hyperventilatie wordt er veel koolstofdioxide uitgescheiden dus zal de waarde
lager liggen dan 36mmHG. Andersom kan ook bij hypoventilatie, hierbij wordt er te weinig
koolstofdioxide uitgescheiden waardoor het gehalte hoger ligt dan 44mmHG. Allebei de
situatie kunnen schadelijk zijn men kan duizelig worden, pijn op de borst krijgen of
abnormale spiercontracties (Cretikos et al., 2008).
Het bijhouden van de ademfrequentie is niet van essentieel belang bij het monitoren van de
gezondheid buiten het ziekenhuis. Mochten er problemen zijn met het ademhalingsstelsel
kan dit ook gemonitord worden door de zuurstofsaturatie. Mocht de zuurstofsaturatie niet
gemeten kunnen worden kan de ademfrequentie gemeten worden om de gezondheid te
monitoren.

Zuurstofsaturatie
De zuurstofsaturatie meet hoeveel zuurstof de rode bloedcellen met zich meedragen door de
bloedvaten. In de longen wordt zuurstof afgegeven aan het bloed, dit bindt aan de rode
bloedcellen. Zo wordt de zuurstof door heel het lichaam vervoerd. Deze hoeveelheid aan
zuurstof in het bloed kan worden gemeten door een saturatiemeter. Uit deze meting komt
een percentage wat weergeeft hoeveel procent van het bloed verzadigd is met zuurstof.
Deze uitkomst wordt ook wel het SpO2 niveau genoemd. (Holland, 2009). Een gezonde
volwassene heeft een zuurstofsaturatie van 95 – 100%. Bij volwassene met COPD, astma of
een andere longaandoening zal de ‘normale’ waarde lager liggen. Het is van belang dat de
persoon met een longaandoening weet wat in zijn/haar geval het juiste percentage is. Een
waarde van onder de 95% bij een gezond persoon wordt gezien als laag, als dit voorkomt
moet de gebruiker contact opnemen met een arts (Holland, 2009). Een te laag
zuurstofgehalte in het bloed kan zorgen voor snelle, korte ademhaling, pijn op de borst,
hoofdpijn en een snelle hartslag. Een te hoge waarde kan niet gemeten worden met een
sensor. (Cretikos et al., 2008).
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Roken
Roken is de belangrijkste oorzaak van chronische ziekte en vroegtijdig overlijden. Het kan
hart- en vaatziekte, kanker en cerebrovasculaire aandoeningen veroorzaken. Het gevaar van
roken is de verslavende factor, de nicotine in de sigaret heeft invloed op verschillende
neurotransmitters in het lichaam waardoor de gebruiker belonende effecten ervaart. Dit zijn
onder andere een betere concentratie en stemming en een vermindering van stress. Jaarlijks
overlijden 20.000 mensen in Nederland aan de gevolgen van roken. Het is van belang dat de
gebruiker stopt met roken om de gezondheid te verbeteren. Doordat roken erg verslavend is,
is het niet makkelijk om te stoppen met roken. Hierdoor is het van belang dat goed advies
wordt gegeven aan de gebruiker en dat de gebruiker de motivatie heeft om te stoppen (Vries
& Weijer, 2020).

Leefstijlinterventies respiratoire parameters
Leefstijlinterventies voor zuurstofsaturatie zijn er niet. Bij een te lage zuurstofsaturatie is het
mogelijk dat de gebruiker zuurstof toegediend moet krijgen, het is van belang de gebruiker
het advies krijgt om een huisarts te raadplegen.
Er zijn wel interventies voor stoppen met roken. Deze interventies worden hieronder
benoemd en kunnen als advies aan de gebruiker gegeven worden. Deze stappen zijn
opgesteld vanuit de richtlijnen die Nederland gelden (Nederlands Huisartsen Genootschap,
2020).
1. U wilt stoppen met roken, hier een aantal tips om u daarbij te helpen.
2. Zet een datum vast wanneer u wilt gaan stoppen. Bereid u goed voor op dit moment
en de periode erna (zorgt dat alle sigaretten in uw omgeving weg zijn en zorg voor
een lijstje met de motivatie waarom u wilt stoppen).
3. Formuleer stappen die u kunt nemen op moeilijke momenten. Hieronder vallen
afleiding, ontspanning en beweging. Deze factoren kunnen u helpen wanneer u het
moeilijk heeft.
4. Beslis, in overleg met uw huisarts, of u nicotine vervangende middelen wilt gebruiken.
5. Bedenk of u een vorm van ondersteuning nodig heeft, hieronder vallen apps,
zelfhulpprogramma’s, een groepscursus of persoonlijke begeleiding.
6. Mocht u er niet uitkomen kunt u altijd advies vragen aan uw huisarts.
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2.2.8 Fysieke activiteit
Fysieke activiteit zorgt voor een algemeen goede gezondheid. Fysiek, mentaal en sociaal zal
men zich beter voelen bij voldoende fysieke activiteit. Het verbeteren van de fysieke activiteit
is een van de belangrijkste factoren voor het HealthySensor systeem. Verschillende studies
tonen aan dat voldoende fysieke activiteit de kans op chronische ziektes verkleint
(Daskalopoulou et al., 2017). Bij een zittend beroep is het lastig om dagelijks genoeg fysieke
activiteit te krijgen. Vaak zit men de hele dag achter een bureau en beweegt weinig. Dit heeft
als gevolg dat het risico op chronische ziektes toeneemt. Door voldoende fysieke activiteit
neemt de levensverwachting toe. Uit onderzoek is gebleken dat iemand met dagelijkse
activiteit een vermindering van overlijden heeft van 31% tot 35% in vergelijking met iemand
die inactief is. Daarnaast hebben verschillende studies geconcludeerd dat een actief persoon
een hogere levensverwachting heeft van 0.43 tot 4.21 jaar ten opzichte van een inactief
persoon (Reimers et al., 2012). Naast de toename van levensverwachting neemt het risico
op het ontwikkelen van chronische ziektes af. Onvoldoende fysieke activiteit kan leiden tot
cardiovasculaire ziektes, obesitas of overgewicht, diabetes type 2, alzheimer en dementie
(Reimers et al., 2012). Deze ziektes werden vroeger gelinkt aan oudere mensen, echter
worden de ziektes steeds vaker geconstateerd bij jonge volwassenen. Dit is een zorgelijke
ontwikkeling omdat de gezondheid van de samenleving achteruitgaat. Wat resulteert in
stijgende kosten in de gezondheidszorg. Om dit te voorkomen moeten mensen voldoende
fysieke activiteit hebben.
Fysieke activiteit wordt vaak uitgedrukt in metabole equivalenten (MET’s), één MET is het
energie verbruik in rust. Op basis van deze regel kunnen overige activiteiten worden
ingedeeld in 1,6 t/m 6 of meer MET’s. Hierbij is 1,6 t/m 2,9 MET’s lichte activiteit, 3,0 t/m 5,9
MET’s matige activiteit en meer dan 6,0 MET’s intensieve activiteit. De richtlijnen voor
voldoende fysieke activiteit in Nederland stellen dat een gebruiker minimaal:
- 150 tot 300 minuten matige activiteit (3 t/m 5,9 MET’s) of 75 tot 150 minuten
intensieve activiteit (6 of meer MET’s) of een combinatie van beide onderneemt
verspreid over de week.
In figuur 14 zijn activiteiten te zien met de bijbehorende MET’s (Vries & Weijer, 2020).

Figuur 14: MET-waarde bij activiteit (Voedingscentrum, z.d.)
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Wetenschappelijk is aangetoond dat meer dan 300 minuten per week meer
gezondheidsvoordelen geeft, echter vergroot dit ook de kans op blessures. Er is ook
aangetoond dat een persoon met een inactieve leefstijl al veel gezondheidsvoordelen heeft
bij een verandering naar een matig actieve leefstijl. Hierdoor is het van belang dat de
gebruiker rustig begint met opbouwen en dit mogelijk wel of niet uitbouwt om zo
gezondheidsvoordelen te behalen (Vries & Weijer, 2020).
Als de richtlijnen van fysieke beweging worden opgedeeld over de week komt dat neer op 30
minuten per dag matige of intensieve activiteit op 4 tot 5 dagen per week. Dit heeft ook
invloed op de cardiovasculaire gezondheid, stressniveau, slaap en overgewicht. Het is dus
van belang dat de gebruiker genoeg fysieke activiteit heeft om uiteindelijk andere parameters
te verbeteren.

Leefstijlinterventies fysieke activiteit
Voor fysieke activiteit is het van belang dat volwassenen de meeste dagen in de week 30 tot
45 minuten gemiddelde tot intensive activiteit ondernemen. Tips om genoeg te bewegen
kunnen zijn (Nederlands Huisartsen Genootschap, 2017c):
1. Probeer iedere dag minimaal een uur actief te zijn. Dit kan u doen door stevig door te
wandelen, te fietsen (bijvoorbeeld naar uw werk), zwemmen, ramen zemen of
tuinieren.
2. Neem in plaats van de lift de trap, stap eerder uit de bus/tram of parkeer verder weg
zodat u een stukje kunt lopen. Alle kleine stukjes helpen, hierdoor wordt uw conditie
beter en traint u uw lichaam. Uiteindelijk zult u zich fitter voelen.
3. Begin rustig met het opbouwen van bewegen, dit kunt u doen door eerst 1-2 dagen te
bewegen. Vervolgens als dit goed gaat kunt u dit opbouwen naar 4-5 dagen te
bewegen. Houd hierbij rekening met hoe uw lichaam zich voelt, een beetje spierpijn is
normaal en zal afnemen. Maar u moet wel normaal kunnen functioneren ondanks de
spierpijn.
4. Bij rustig opbouwen is het ook van belang dat als u stopt met bewegen u weer
normaal kunt praten. U bent te ver gegaan als u naar adem snakt voordat u kan
praten.
5. Het helpt om een activiteit te doen die u leuk vindt en makkelijk kan inplannen. Zo zult
u dit sneller gaan doen. Daarnaast kunt u er ook voor kiezen om af te wisselen. Zo
kunt u de ene dag fietsen en de andere dag wandelen.
6. Probeer op vaste tijden te bewegen. Hierdoor wordt het een gewoonte en zult u het
gemakkelijker volhouden. Daarnaast kan het ook helpen om met iemand te gaan
sporten. Dit kan zorgen voor meer motivatie.
7. Probeer als laatste niet lang achter elkaar stil te zitten. Het is wenselijk om na 30
minuten of 5 minuten te gaan staan of een rondje te gaan lopen. Op uw werk kan dit
mogelijk zijn als u een kop koffie gaat halen, iets uit gaat printen, toiletbezoek of even
met een andere collega overleggen. Thuis zou u huishoudelijke taken kunnen doen of
een rondje door huis lopen.

50

HealthySensor Systeem

2.2.9 Houding
Nek- en rugproblemen komen steeds meer voor in de samenleving, dit wordt voornamelijk
veroorzaakt door lange uren te werken en een verkeerde zithouding te hebben. Daarnaast
zorgt langdurig zitten voor een verhoogd risico op cardio metabolische ziektes en vroegtijdig
overlijden (Dunstan et al., 2012).
Nek- en rugproblemen hebben verschillende oorzaken, het kan veroorzaakt worden door
stress of een aandoening maar het kan ook komen door een slechte zithouding en te lange
uren op kantoor. Door lange uren achter elkaar te zitten (meer dan 30 minuten) en ook de
computer hierbij te gebruiken wordt de kans vergroot op nek- en rugpijn. De zithouding is
hierbij van belang omdat het goed is om gedurende de dag regelmatig van zithouding te
veranderen. Daarnaast moet iemand regelmatig bewegen tijdens het zitten om zo ook de
kans op nek- en rugpijn te verkleinen. Hierdoor is het van belang dat gemonitord hoe iemand
zit en hoelang iemand zit (Brakenridge et al., 2018).
Naast een aandoening aan het musculoskeletstelsel kan langdurig zitten ook cardio
metabolische ziektes, diabetes type 2 en vroegtijdig overlijden veroorzaken. Voor fysieke
activiteit wordt benoemd dat men 30 minuten een gemiddeld intensieve activiteit (lopen 4,8
km/h, fietsen) moet uitvoeren. Echter, wordt er bij deze regel vanuit gegaan dat men
gedurende de dag licht intensieve (lopen 4 km/h, lichte dingen optillen) activiteit uitvoert. Als
men langdurig zit zonder te bewegen heeft dit een slechte invloed op de gezondheid.
Hierdoor is het van belang dat de tijd dat iemand zit wordt gemonitord om ervoor te zorgen
dat men meer gaat bewegen (Dunstan et al., 2012).

Leefstijl interventies
Bij het meten van de zithouding zijn twee factoren belangrijk om te meten. Dit is de
zithouding zelf, hierbij gaat het om hoe de gebruiker zit en of dit de juiste houding is. En het
bewegen tijdens het zitten. Het is namelijk van belang dat de gebruiker, het liefst elke 30
minuten, maar in ieder geval elke 60 minuten even gaat staan voor 5 minuten of een rondje
gaat lopen. Mocht dit niet het geval zijn kunnen de onderstaande interventies helpen om de
gebruiker een betere zithouding en een beter zitgedrag te geven.
- Bewegen tijdens werk: Het is van belang dat de gebruiker om de 30 tot 60 minuten
even een rondje loopt of gaat staan. Dit om de bloedsomloop te stimuleren en
verschillende ziektes te voorkomen. Dit kan worden gedaan door elk uur een melding
te geven dat de gebruiker moet bewegen of door advies te geven aan het einde van
de dag dat de gebruiker elke 30 tot 60 minuten moet bewegen (VHP human
performance, 2020). Adviezen/interventies die gegeven kunnen worden zijn benoemd
op bladzijde 5050
- Zithouding (Volandis, 2018):
1. Zet de voeten plat op de grond met een hoek van 90 graden tussen het boven- en
onderbeen.
2. Zorg ervoor dat een vuist tussen uw knieholte en de zitting past voor de ideale
zitdiepte.
3. Zorg dat de bolling van de rugleuning ter hoogte van de holling in de onderrug zit
4. Voor de armleuningen moeten de schouders ontspannen en laag worden gehouden.
De elleboog in een hoek van 90 graden en de bovenarmen verticaal naar het
lichaam. Op deze manier moeten de armen op de armleuningen steunen.
5. Zit actief met gestrekte rug, hoofd recht en ontspannen schouders. Varieer in de
houding gedurende de dag en neem pauzes van het beeldscherm.
6. Het toetsenbord op het bureau is gelijk aan de goed ingestelde armsteunen. Dit is de
ideale hoogte voor het bureau.
7. Het beeldscherm is op minimaal een armlengte afstand. De bovenkant van het
beeldscherm is op ooghoogte of lager (niet-blind typen en/of leesbril). Voorkom
geboden nek en/of geen rechte houding voor het hoofd.
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2.2.10 Resultaten enquête
Tijdens het onderzoek naar de parameters die gemeten moeten worden om de gezondheid
te kunnen monitoren is ook een enquête uitgevoerd. Deze enquête is uitgevoerd onder
mannen en vrouwen die een kantoorbaan hebben. Zij kregen een aantal vragen over hun
gezondheid, hun leefstijl en de omgevingsfactoren op werk. De resultaten zijn weergegeven
in bijlage 1. In deze paragraaf worden de belangrijkste uitkomsten genoemd die
meegenomen moeten worden in het verdere onderzoek.
Tijdens de enquête is er een inventarisatie gedaan naar de gezondheidsklachten die op dit
moment aanwezig zijn bij de ondervraagden. Hieruit is gekomen dat 43,6% van de
ondervraagden nek- en rugklachten heeft. Dit kan komen door te lange uren zittend achter
een bureau werken en door een verkeerde houding tijdens het zitten. Bij het ontwerpen van
het concept moet rekening gehouden worden met een sensor die de zithouding van de
werknemers monitort zodat de nek- en rugklachten mogelijk verminderd kunnen worden.
Na de inventarisatie van de huidige klachten is gevraagd of de werknemers een wearable
zouden gebruiken om hun gezondheid te monitoren. Hierbij gaf meer dan de helft aan open
te staan voor het gebruik van een wearable. Echter, zei 40% van de ondervraagden niet
open te staan voor het gebruik van een wearable. De redenen hiervoor waren dat de
ondervraagden wearables niet vertrouwden of dat ze onrustig werden van de gegevens die
de wearable meet. Om ervoor te zorgen dat deze mensen toch het product gaan gebruiken
moet er meer informatie komen over de betrouwbaarheid en kwaliteit van het product.
Hierdoor weten de gebruikers hoe het product de parameters meet en of ze de gegevens
kunnen vertrouwen. Daarnaast moet er meer uitleg zijn over de interpretatie van de
gegevens zodat onrust bij gebruikers voorkomen kan worden.
Na de algemene informatie zijn de verschillende parameters behandeld. Eerst werd er
gevraagd naar slaap daarna naar voeding en gewicht vervolgens fysieke activiteit en als
laatste de omgevingsfactoren. Bij het onderdeel slaap is er vooral gefocust op het willen
meten van de slaap. Hieruit is gekomen dat iets meer dan de helft van de ondervraagden
hun slaap zou willen meten. Maar ook hier wilde 43,6% het niet meten. Dit had onder andere
dezelfde redenen als bij het meten van de gezondheid. Daarnaast was ook de reden dat de
ondervraagden geen apparaten om wilde hebben tijdens het slapen. Dit is een belangrijke
wens en moet meegenomen worden in het ontwerp van het product. Hierbij kan worden
gekeken of de slaap kan worden gemeten door een apparaat wat niet om het lichaam
gedragen hoeft te worden.
Bij het onderwerp voeding en gewicht werd duidelijk dat overgewicht een grote rol speelt in
onze samenleving. Van de ondervraagden had 45,5% overgewicht of obesitas. Dit is een
zorgelijk percentage, het is van belang dat dit gemonitord wordt zodat de mensen met
overgewicht of obesitas met behulp van het product mogelijk kunnen afvallen of hun gewicht
onder controle kunnen krijgen. Daarnaast kan het product mogelijk ook helpen bij het
voedingspatroon. De meeste mensen proberen hier wel op te letten, echter lukt dit niet altijd.
Voor het gewicht heeft ook de hoeveelheid fysieke activiteit invloed. Bij dit onderdeel is
gevraagd hoeveel de ondervraagden per week sporten en of ze naast werk en sport nog
andere activiteiten ondernamen. Hieruit is gebleken dat meer dan de helft niet tot 1x per
week sport. Dit is niet voldoende voor de dagelijkse fysieke activiteit. Het is dus van belang
dat dit bijgehouden wordt zodat ze meer fysieke activiteit krijgen.
Als laatste is gevraagd naar de parameters die de werknemers belangrijk vinden om te
meten. Bij de omgevingsfactoren is dit licht, temperatuur, geluid en luchtkwaliteit. Bij de
lichamelijke parameters is dit bloeddruk, slaap, stress en lichamelijke activiteit. Mogelijk
kunnen deze parameters meegenomen worden in het ontwerp. Roken vindt niemand
belangrijk om te meten, deze parameter wordt dan ook niet meegenomen in het ontwerp.
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2.3 Functionele analyse
Vanuit de literatuurstudie in de voorgaande paragrafen en de enquête die gehouden is onder
mensen met een zittend beroep zijn de functies bepaald waaraan het product moet voldoen.
Daarnaast zijn ook functies bepaald waar onderzoek naar gedaan moet worden of het
product hieraan kan voldoen. Deze functies worden opgedeeld in hoofdfuncties en
deelfuncties. De hoofdfuncties van het product zijn:
- Temperatuur: Dit heeft grote invloed op de productiviteit van de gebruiker en de
slaapkwaliteit waardoor dit een belangrijke parameter is om te meten.
- Geluid: Achtergrondgeluid en overlast van geluid zorgen voor verschillende
chronische ziektes en voor een toename in het maken van fouten, hierdoor is het
belangrijk om dit te meten zodat de gebruiker hier iets aan kan doen.
- Luchtkwaliteit: Hieronder vallen CO2 en luchtvochtigheid, dit is belangrijk om te
meten omdat CO2 het concentratievermogen van de gebruiker vermindert en voor
hoofdpijn kan zorgen en luchtvochtigheid kan voor andere gezondheidsproblemen
zorgen. Hierdoor moeten deze functies gemeten worden.
- Lichtintensiteit: de lichtintensiteit is ook erg belangrijk omdat het bioritme van de
mens hierop reageert, als dit niet goed is verandert het bioritme wat
gezondheidsproblemen als slecht slapen, gewichtstoename en
concentratieproblemen kan veroorzaken.
- Hartslag: Deze factor is van belang om te meten omdat dit invloed heeft op de fitheid
en gezondheid van een persoon. Daarnaast kan met behulp van de hartslag de slaap
kwaliteit en ademfrequentie worden bepaald. Ook kan de intensiteit van een activiteit
worden bepaald.
- Slaap: goede slaapkwaliteit heeft een belangrijk effect op het welzijn van de mens.
Door slecht slapen zal de productiviteit minder worden en de werknemer slechter
presteren daarnaast vergroot slecht slapen ook de kans op chronische ziektes.
- Fysieke activiteit: Dit is een hele belangrijke parameter om te meten omdat dit een
oorzaak kan zijn van veel verschillende chronische ziektes. Daarnaast kan fysieke
activiteit zorgen voor een betere gezondheid en verkleinen van de kans op ziektes.
- Zithouding: hierbij is het van belang dat wordt gemeten hoelang de gebruiker zit, dit
is belangrijke informatie omdat te lang stil zitten niet goed is voor de gezondheid.
Daarnaast gaat het ook om hoe de gebruiker zit, veel nek- en rugproblemen komen
tot stand door een slechte werkhouding. Om dit te voorkomen moet deze parameter
gemeten worden.
Naast de hoofdfuncties zijn er een aantal deelfuncties. Deze functies zeggen wel iets over de
gezondheid van de werknemers, echter kan zonder deze deelfuncties de gezondheid ook in
kaart worden gebracht en worden verbeterd. Deze deelfuncties zijn wenselijk om te meten
maar niet van essentieel belang om iets over de gezondheid te kunnen zeggen of
interventies te kunnen formuleren. De deelfuncties zijn:
- Bloeddruk: Deze parameters zegt veel over de staat van de hart- en bloedvaten en
is daarom belangrijk om mee te nemen. Echter, moet onderzoek gedaan worden naar
hoe deze parameter gemeten kan worden en of dat makkelijk gemeten kan worden.
- Bloedsuikerspiegel: Deze parameters is erg van belang bij gebruikers die
gediagnostiseerd zijn met diabetes mellitus type 2. Hiermee kunnen de gebruikers
hun bloedsuikerspiegel meten en voorkomen dat ze een te hoge bloedsuikerspiegel
krijgen.
- Stress: Chronische stress kan de oorzaak zijn van een hoge bloeddruk of
verschillende andere gezondheidsproblemen, het kan ook chronische ziektes
veroorzaken waardoor deze parameter belangrijk is. Er moet onderzocht worden of
deze parameter makkelijk en betrouwbaar gemeten kan worden.
- Voeding: De voedingsinname van een persoon kan veel zeggen over waarom
iemand overgewicht heeft en hoe gezond iemand leeft. De invloed hiervan is nog niet
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-

-

erg duidelijk. Hier moet onderzoek naar gedaan worden om te kijken of dit
meegenomen moet worden.
Ademfrequentie/SpO2: De SpO2 waarde zegt veel over de zuurstof in het lichaam,
als deze waarde te laag is kan dit schadelijk zijn voor verschillende organen. De
oorzaak heeft meestal te maken met een adem- of longprobleem. Dit moet goed in de
gaten gehouden worden om schade aan organen te voorkomen. De ademfrequentie
is niet van belang om te meten voor het monitoren van de gezondheid. Echter, kan dit
gemeten worden als vervanging van de SpO2 mocht een product de ademfrequentie
wel meten en de SpO2 niet.
Lichtkleur: De lichtkleur heeft invloed op het bioritme van de mens. Dit kan zorgen
voor een slechte nachtrust of concentratieproblemen. Er moet onderzocht worden of
dit makkelijk gemeten kan worden.
BMI: De verhouding van gewicht en lengte is van belang om te meten om te
controleren of iemand te zwaar is. Overgewicht/obesitas kan resulteren in
verschillende ziektes of gezondheidsproblemen. Het is daarom van belang of dit
makkelijk gemeten kan worden en meegenomen kan worden in het systeem.

Na onderzoek is er ook bepaald welke functies, die als wens in het pakket van eisen staan,
niet gemonitord gaan worden. Dit is roken, deze functie wordt niet gemonitord omdat uit de
enquête is gebleken dat hier geen behoefte aan is. Mensen die roken willen niet
geconfronteerd worden met de hoeveelheid die ze roken. Hierdoor zullen deze mensen het
product niet gebruiken als het HealthySensor systeem ook meet hoeveel iemand rookt.
Ook is er uit de literatuurstudie gebleken dat ademfrequentie en zuurstofsaturatie met elkaar
in verband staan. Het liefste wordt de zuurstofsaturatie gemeten in het systeem maar mocht
dit niet mogelijk zijn is het meten van ademfrequentie wel noodzakelijk.

Functies gegevensverwerking
De functies van het systeem kunnen worden gezien als een sensorsysteem wat in een
blokschema weergegeven kan worden. De sensoren op het lichaam meten waardes en
zetten dit om in gegevens (1. Energie transformatie). De gegevens die verzameld worden in
de sensoren worden opgeslagen in het product zelf (2. Opslaan van informatie). De
belangrijkste stap is het verzamelen van alle gegevens in één overzicht. Dit is de
belangrijkste stap omdat met meerdere sensoren de gegevens in één systeem moeten
komen om ze met elkaar te kunnen vergelijken (3. Vervoeren van informatie). De gegevens
die verzameld zijn worden bewerkt of verwerkt en met elkaar vergeleken om conclusies te
kunnen trekken (4. Verwerking van informatie). Als laatste komt er een conclusie van de
samengevoegde gegevens (5. Samengevoegde gegevens). Hieruit kan worden opgemaakt
welke gezondheidsverbeteringen een persoon kan maken om zijn gezondheid te verbeteren.

Energie
transformatie

Opslaan van
informatie

Vervoeren van
informatie

Verwerking van
informatie

Samengevoegde
gegevens

Figuur 15: Verwerking van gegevens product gezondheid monitoren
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2.4 Pakket van eisen
Tabel 11: Pakket van Eisen product gezondheid monitoren

Onderwerp Nr. Naam
Algemeen
1
Toegang tot
onbewerkte data
2

3
4
Prijs

Comfort

Wearable

Meerdere
sensoren in één
systeem
Toegang op de
markt
Kwaliteit/validiteit

5

Goedkope
sensoren

6

Goedkoop product

7

Grootte

8

Gewicht

9

Materiaal

10

Manier hoe het om
het lichaam zit – a

11

Manier hoe het om
het lichaam zit - b

12
13

Invasief
Zweet

14

Temperatuur

15

Ontwerp

Omschrijving
Het product moet toegang hebben tot
onbewerkte data om de gemeten waardes te
kunnen analyseren
Het product heeft meerdere sensoren in één
systeem zodat het gebruiksgemak toeneemt

Eis/wens
Eis

Categorie
Gebruiken

Wens

Kwaliteit

De sensoren zijn al op de markt verkrijgbaar

Wens

Onderzoeken

Sensoren moeten een goede kwaliteit hebben
qua nauwkeurigheid
De sensoren die gebruikt worden moeten
goedkoop maar kwalitatief wel goed zijn, mogen
ook sensoren zijn die in een product verwerkt
zijn.
Het product moet zo goedkoop mogelijk zijn. Er
zijn nog geen duidelijke afspraken hierover maar
er moet rekening gehouden worden met de
aanschaf door de gebruiker zelf. Ondanks dat
het zo goedkoop mogelijk moet zijn mag het niet
ten koste gaan van de kwaliteit
De gebruiker mag geen tot weinig hinder
ondervinden aan het product. Dit kan nog niet
vastgesteld worden omdat nog niet duidelijk is
welk product gemaakt gaat worden.
Mocht het een wearable worden mag het niet
groter zijn dat een horloge, bril, riem of band
Het gewicht moet zo laag mogelijk zijn. Dit is
nog niet vast te stellen omdat het product nog
niet gemaakt is. Mocht het een wearable worden
mag het niet zwaarder zijn dan een horloge, bril,
band of riem.
Mocht dit het geval zijn mag het de gebruiker
niet in de weg zitten en mag hij er geen last van
hebben
Het materiaal moet geschikt zijn om dagelijks te
dragen en mag geen huidirritaties opleveren
Het product is makkelijk aan en uit te doen.
(Past om verschillende lichaamsvormen, sluit
goed aan).
Het product zorgt niet voor fysieke ongemakken
(de gebruiker kan dagelijkse bezigheden
gewoon uitvoeren).
Het product is niet invasief
Het product laat lucht door waardoor je niet gaat
zweten onder het product
Het product wordt niet heet of te warm tijdens
gebruik. Een beetje warmte mag wel
Het product wordt gecombineerd met een
wearable als een horloge, bril, riem of band

Eis
Eis

Gebruiken
Kwaliteit
Gebruiken

Eis

Gebruiken

Eis

Gebruiken

Eis

Gebruiken

Eis

Gebruiken

Eis

Gebruiken

Eis

Gebruiken

Eis
Wens
Eis

Gebruiken
Onderzoeken
Risico
Gebruiken

Wens

Onderzoeken
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16

Stoom
17
Voorziening
18
Veiligheid

Onderzoeken

Wens

Eis

Onderzoeken
Risico
Onderzoeken
Risico
Kwaliteit

Eis

Kwaliteit

Wens

Onderzoeken

Eis

Gebruiken

Eis

Gebruiken

Wens

Onderzoeken

Wens

Onderzoeken

Wens

Onderzoeken

Wens

Onderzoeken

Wens
Eis

Onderzoeken
Gebruiken

Wens

Onderzoeken

Wens

Onderzoeken

Wens

Onderzoeken

Eis

Gebruiken

Eis

Gebruiken

Eis

Gebruiken

36

Lichtintensiteit

Eis

Gebruiken

37

Lichtkleur

Wens

Onderzoeken

19

21

23
24
25
26

27
28
29

30
31
32

33
34
35

Batterij duur

Wens

Wens

22

Sensoren
Omgeving

Batterij

Het product kan worden aangesloten met
bluetooth of wifi op een app waar alle gegevens
worden bewaard
Het product kan makkelijk worden opgeladen

Het product kan minimaal 4 tot 5 dagen worden
gebruikt bij normaal gebruik
Nauwkeurigheid
De nauwkeurigheid van elke sensor zal
verschillend zijn. De afwijking die toegestaan is,
is voor elke sensor anders. Dit zal later
vastgesteld worden.
Data veiligheid
De data tussen de sensoren moet veilig worden
overgebracht, zodat er geen data lek komt
Bloeddruk
Het product meet de bloeddruk van de
gebruiker.
Hartslag
Het product meet een constante hartslag van de
gebruiker
Beweging
Het product meet de hoeveelheid lichamelijke
activiteit van de gebruiker
Zuurstofsaturatie
Het product meet de zuurstofsaturatie van de
gebruiker
Ademfrequentie
Het product meet de ademfrequentie van de
gebruiker
Voedingsinname
Met het product kan bijgehouden worden wat de
voedingsinname van de gebruiker is. Daarnaast
kan hiermee ook de alcohol inname worden
bijgehouden.
BMI
Het systeem kan BMI berekenen op basis van
ingevoerde lengte en gewicht
Roken
Het product meet hoeveel de gebruiker rookt
Zithouding
Het product meet het zitgedrag van de gebruiker
(hieronder valt de houding waarin de gebruiker
zit en hoe de ergonomie van de werkplek is)
Slaap
Het product meet de slaapcyclus van de
gebruiker
Stress
Het product meet het stresslevel van de
gebruiker
Bloedsuikerspiegel Het product meet de bloedsuikerspiegel van
gebruikers die gediagnostiseerd zijn diabetes
mellitus type 2
Geluid
Het product meet de geluidintensiteit van de
omgeving van de gebruiker
Temperatuur
Het product meet de omgevingstemperatuur van
de gebruiker de gehele dag
Koolstofdioxide
Het apparaat meet het koolstofdioxide gehalte
van de lucht van de omgeving van de gebruiker
de gehele dag

20
Sensoren
Lichaam

App

Het product meet de lichtintensiteit waaraan de
gebruiker wordt blootgesteld gedurende de dag
Het apparaat meet de lichtkleur waaraan de
gebruiker wordt blootgesteld gedurende de dag
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3 Meten van parameters en marktonderzoek
In dit hoofdstuk wordt uitgelegd hoe de parameters en factoren die behandeld zijn in het
vorige hoofdstuk gemeten kunnen worden. Daarnaast wordt bepaald hoe frequent de
parameters en factoren gemeten moeten worden. Tevens is marktonderzoek gedaan naar
producten die op de markt te koop zijn. Deze producten meten één of meerdere
omgevingsfactoren of één of meerdere lichamelijke parameters. Dit marktonderzoek is
uitgewerkt waarin benoemd wordt hoe de producten werken en hoe nauwkeurig de
producten zijn. De nauwkeurigheid is afkomstig van de website van het product zelf, op de
website wordt niet in detail de betrouwbaarheid behandelt waardoor de interpretatie hiervan
niet volledig vast staat. De bron hiervan wordt benoemd in de titel van de grafiek. Mocht de
nauwkeurigheid van een andere bron afkomstig zijn dan van de website wordt dit bij de
nauwkeurigheid vermeld.

3.1 Omgevingsfactoren
Als eerste wordt uitleg gegeven over het meten van de omgevingsfactoren en hoe frequent
de factoren gemeten moeten worden. Daarna worden sensoren/producten weergegeven die
een of meerdere van de onderstaande factoren meten. Deze factoren zijn vastgesteld aan de
hand van het literatuuronderzoek. Als eerst worden de sensoren besproken die meerdere
factoren meten en daarna de sensoren die één factor meten.
- Temperatuur
(eis)
- Geluid
(eis)
- CO2-gehalte
(eis)
- Luchtvochtigheid
(eis)
- Lichtintensiteit
(eis)
- Lichtkleur
(wens)

3.1.1 Meten van omgevingsfactoren
Meten van temperatuur
Temperatuur heeft veel invloed op de gezondheid en productiviteit van de mens. Het is
hierdoor van belang om deze factor te meten. De temperatuur kan op verschillende
manieren worden gemeten. Dit kan worden gedaan met een NTC-weerstand: dit is een
sensor waarbij de weerstand afneemt naarmate de temperatuur toeneemt en visa versa.
Daarnaast zijn er ook gekalibreerde sensoren die de temperatuur kunnen meten. De
temperatuur kan ook worden gemeten met geïntegreerde temperatuursensoren in een
product. Naast het meten van de temperatuur is het ook van belang om te weten hoe
frequent de temperatuur gemeten moet worden. Een aanbeveling over de frequentie wordt
gedaan op basis van gemeten data op een kantoor. In figuur 16 is een grafiek te zien met de
temperatuurverschillen op een dag. In deze grafiek is te zien dat de temperatuur op een dag
erg kan verschillen, hierdoor is het van belang dat de temperatuur elke 10 minuten wordt
gemeten. Op basis van deze gegevens kan vroegtijdig feedback worden gegeven mocht de
temperatuur stijgen of dalen.

Figuur 16:grafiek temperatuur op een dag (Smart Citizen, 2020)
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Meten van geluid
Geluid heeft bij overlast invloed op de gezondheid van de mens. Geluid kan op verschillende
manieren worden gemeten, zo kan het worden gemeten door geluidsensoren, microfoons die
geïntegreerd zijn in een apparaat en decibelmeters. Het is dus van belang om deze factor te
meten om gezondheidsproblemen te voorkomen. Echter, moet nu bepaald worden hoe
frequent geluid gemeten moet worden. Om hier een uitspraak over te doen wordt naar data
gekeken van een kantoor waar de geluidsintensiteit een dag is gemeten. In figuur 17 is deze
data te zien in de vorm van een grafiek. Hierin is te zien dat geluid erg veel kan verschillen
op een dag. Het is hierdoor van belang dat geluid in een hoge frequentie wordt gemeten. Het
is belangrijk dat het geluid elke 5 minuten gemeten wordt.

Figuur 17: grafiek geluid op een dag (Smart Citizen, 2020)

Meten van luchtkwaliteit
Het koolstofdioxidegehalte en de luchtvochtigheid kunnen worden gemeten door losse
sensoren of één sensor die beide parameters meet, daarnaast kunnen de parameters
gemeten worden door verschillende thermometers waar de sensoren in geïntegreerd zijn.
Het is van belang om het koolstofdioxidegehalte en de luchtvochtigheid te meten om de
gezondheid van de werknemers goed te houden. Er moet bepaald worden hoe frequent deze
parameters gemeten moeten worden. Dit wordt gedaan op basis van data die gemeten is in
een kantoor. In figuur 18 is de gemeten data voor koolstofdioxide te zien in grafiek vorm.
Hierin is te zien dat op een dag het koolstofdioxidegehalte in een ruimte erg kan verschillen.
Doordat de verschillen erg groot kunnen zijn is het van belang dat het koolstofdioxidegehalte
regelmatig gemeten wordt. Hierbij wordt aanbevolen om het koolstofdioxidegehalte om de 10
minuten te meten, hierdoor kan tijdig iets worden gedaan om het koolstofdioxidegehalte niet
te laten stijgen.

Figuur 18: grafiek koolstofdioxide op een dag (Smart Citizen, 2020)
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In figuur 19 is de gemeten data van de luchtvochtigheid te zien in grafiekvorm. Hierin is te
zien dat de luchtvochtigheid niet erg veel verschilt op een dag. De luchtvochtigheid zit
voornamelijk tussen 40% en 50%. Hierdoor hoeft de luchtvochtigheid niet regelmatig
gemeten te worden. Er wordt aanbevolen om de luchtvochtigheid om het uur te meten,
hierdoor kan een stijging of daling wel gedetecteerd worden maar is er geen overmaat aan
data waar niets mee gedaan wordt.

Figuur 19: grafiek luchtvochtigheid op een dag (Smart Citizen, 2020)

Meten van licht
De intensiteit van het licht waaraan iemand wordt blootgesteld is van groot belang voor het
bioritme van de mens. Het is van belang dat dit gemeten wordt zodat bepaalde klachten als
slecht slapen of futloos zijn gelinkt kunnen worden aan de hoeveelheid licht die iemand
dagelijks binnenkrijgt. Naast de intensiteit is de kleur van het licht ook erg belangrijk. Het is
van belang dat onderzocht wordt of dit gemeten kan worden. Hierdoor kan blootstelling aan
blauw licht laat op de avond bijvoorbeeld voorkomen worden. Dit zal ervoor zorgen dat het
bioritme niet aangetast wordt en mensen beter kunnen slapen.
De lichtintensiteit kan worden gemeten door LDR-sensoren of gekalibreerde lichtsensoren.
Deze kunnen ook geïntegreerd zijn in een product. De lichtkleur kan met een aantal
sensoren gemeten worden.
Door de grote invloed van licht op de gezondheid is vastgesteld dat licht gemeten moet
worden. Nu is de vraag hoe frequent licht gemeten moet worden, om hier een advies over te
geven wordt gebruik gemaakt van gemeten data in een kantoor. In figuur 20 is de gemeten
data op een dag in een kantoor te zien. Hierin is te zien dat licht overdag veel fluctueert, het
is van belang dat licht regelmatig gemeten wordt om uiteindelijk te kunnen bepalen of de licht
gedurende de dag goed is. Het advies is om de lichtintensiteit om de 5 tot 10 minuten te
meten. Zo kan goed advies worden gegeven over de momenten wanneer de gebruiker
blootgesteld wordt aan licht.

Figuur 20: grafiek licht op een dag (Smart Citizen, 2020)
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3.1.2 Marktonderzoek omgevingsfactoren
Gecombineerde sensoren
Tabel 12: Uitwerking Air Indicator (CO2-Meter.com, z.d.)

Air Indicator
Merk: Aktivia

Wat is het?
Deze temperatuurmeter is voorzien van sensoren die de luchtvochtigheid, de temperatuur en het
CO2-gehalte meten. Het is een product van aktivia. Dit product wordt meegenomen in het
onderzoek omdat het product makkelijk in gebruik is en verschillende factoren meet.
Wat doet het?
Functie Werking
Nauwkeurigheid
CO2 Deze meter beschikt over meerdere sensoren in één
±80 ppm
Luchtvochtigheid circuit waarbij de temperatuur, het koolstofdioxide
±5%
gehalte en de luchtvochtigheid gemeten kan worden.
luchtvochtigheid
Temperatuur Deze gegevens worden omgezet in waardes die af te
±1°C
lezen zijn op het lcd-scherm. Daarnaast gaat er een
alarm af als de waardes te laag of te hoog zijn.
Platform
De gegevens worden weergegeven op de monitor van het product. Daarnaast kunnen de
gegevens met behulp van een USB-stick op de computer worden gezet. Deze gegevens zijn de
ruwe data die het product meet.
Kosten
Het product kost €129,-

Tabel 13: Uitwerking Smart citizen kit (Fab Lab Barcelona, z.d.)

Smart Citizen kit
Merk: Fab Lab Barcelona

Wat is het?
Dit product is van het bedrijf Fab Lab Barcelona en beschikt over meerdere
sensoren, deze sensoren meten de temperatuur, het CO2-gehalte, de
luchtvochtigheid, het omgevingsgeluid en het omgevingslicht. Het product is erg
klein en kan makkelijk meegenomen worden. Dit product wordt meegenomen
omdat het alle factoren meet behalve de lichtkleur. Daarnaast is het product erg
nauwkeurig, makkelijk in gebruik en niet heel groot.
Wat doet het?
Functie Sensoren
Nauwkeurigheid
CO2 AMS CCS811
100%
Luchtvochtigheid Sensirion SHT31
±2%
Temperatuur Sensirion SHT31
± 0.2℃
Geluid Invensense ICS4342
± 1 dB
Omgevingslicht
Barometrische druk
Vluchtige organische
stoffen
Fijnstof

Rohm BH1721FVC
NXP MPL3115A2
AMS CCS811

± 15%
±0.4 kPa
100%

Plantower PMS 5003

± 10 ug/m3

Platform
De gegevens kunnen via wifi worden doorgestuurd naar het platform,
start.smartcitizen.me. Als er geen wifi aanwezig is kunnen de gegevens op worden
geslagen op een SD-kaart die in het apparaat gestopt kan worden. Later kunnen
deze gegevens worden geüpload naar het platform. Op het platform kunnen de
gegevens in worden gezien en worden gedownload, dit zijn ruwe data. Dit product
geeft toegang tot de API en geeft alle data vrij. Zie §5.2 voor het overzicht.
Kosten
Het product kost €150,-
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Tabel 14: Uitwerking Ned Air Smartsensor (Nedair, 2020)

Ned Air
Smartsensor
Merk: Ned Air

Wat is het?
De ned air smartsensor beschikt over 4 sensoren die de luchtkwaliteit meten. De sensoren
meten de temperatuur, de luchtvochtigheid, het CO2 gehalte en de hoeveelheid geluid in de
omgeving. Het product is van Nedair en wordt voornamelijk gebruikt op scholen en kantoren. Dit
product wordt meegenomen omdat het makkelijk is in gebruik en erg nauwkeurig.
Wat doet het?
Functie
CO2
Luchtvochtigheid
Temperatuur
Geluid

Werking
In het apparaat zijn sensoren verwerkt die het CO2
gehalte, de luchtvochtigheid, de temperatuur en het
omgevingsgeluid meten. Deze gegevens worden
opgeslagen en doorgestuurd naar een platform. Op dit
platform zijn alle gegevens in te zien.

Nauwkeurigheid
±50 ppm of ±5%
±3%
±0,3ºC
Niet bekend

Platform
Het apparaat is verbonden met wifi en zend de gegevens door naar het dashboard. Dit
dashboard kan op de computer of via de app op de telefoon worden ingezien. De ruwe data kan
gedownload worden en er kunnen notificaties worden verstuurd als grenswaardes worden
overschreden.
Kosten
SmartSensor
€ 89,SmartMonitoring abonnementskosten (per maand per adres) € 12,50
Instellingskosten (éénmalig per adres)
€ 175,Verzendkosten
€12,50 per adres
Tabel 15: Uitwerking Sens'it (Sens ‘it, z.d.)

Sens’it
Merk: Sens ‘it

Wat is het?
Het product is een klein apparaat en meet de temperatuur, luchtvochtigheid en licht.
Doordat de afmetingen van het apparaat klein zijn is het makkelijk mee te nemen. Het
is een product van Sens ‘it en kan met meerdere Sens ‘it sensoren samenwerken. Dit
product wordt meegenomen omdat het makkelijk is in gebruik en verschillende factoren
meet.
Wat doet het?
Functie Werking
Nauwkeurigheid
Temperatuur Het apparaat beschikt over verschillende
± 0,5 °C
Luchtvochtigheid functies, door op de knop in het midden van
± 3,5% RV
Licht het apparaat te klikken meet het apparaat
een andere factor. De gegevens worden
opgeslagen en weergegeven in de app.
Daarnaast kunnen grenswaardes ingesteld
worden zodat er een melding gegeven wordt
als de waardes worden overschreden
Platform
De gegevens die gemeten worden, worden doorgestuurd naar een app. Deze app kan
de gebruiker zelf maken met behulp van Sigfox. Dit is een bedrijf wat software maakt
en verkoopt om te gebruiken in producten. Hierin komen de ruwe data die gemeten
worden door de sensoren.
Kosten
Het product kost €62,84
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Tabel 16: Uitwerking NTC (Electronic, z.d.-c)

Negatieve
temperatuurcoëfficiënt
(NTC)
Merk: Electronic

Wat is het?
Deze sensor is een weerstand die op basis van de omgevingstemperatuur verandert. Het is
een losse sensor en kan ik elk systeem worden toegepast. Dit product wordt meegenomen in
het onderzoek omdat het een sensor is die in een groter circuit geplaatst kan worden.
Wat doet het?
Functie Werking
Nauwkeurigheid
Temperatuur Temperatuur kan gemeten worden met een NTC. Dit is 20%
een weerstand die afhankelijk is van temperatuur. Als
nauwkeurigheid
het warmer wordt neemt de weerstand af en als het
kouder wordt neemt de weerstand toe. Deze sensor
kan in een circuit gezet worden en zo kan op basis van
de weerstand die de NTC doorlaat bepaald worden wat
de temperatuur is. Hierbij moet de weerstand die
gemeten wordt nog worden omgezet naar een
afleesbare temperatuur. Dit wordt gedaan door een
programma te schrijven zodat de weerstand
omgerekend kan worden.
Platform
De sensor is niet verbonden met een platform. Het is een losse sensor zonder programma.
Dit kan zelf gemaakt worden in een programmeer programma. Hierin zullen dan de ruwe
data komen.
Kosten
Het product kost €1,35

Tabel 17: Uitwerking temperatuursensor (Electronic, z.d.-b)

Temperatuursensoren
(DS18S20)
Merk: Electronic

Wat is het?
De DS18S20 is een digitale temperatuursensor. Deze sensor kan in een circuit
worden geplaatst en meet gelijk de temperatuur. Het is een one-wire sensor wat
betekent dat er één draad nodig is om de sensor uit te kunnen lezen. Deze sensor
wordt meegenomen omdat het in een groter circuit geplaatst kan worden en
makkelijk in gebruik is.
Wat doet het?
Functie Werking
Nauwkeurigheid
Temperatuur De sensor moet aangesloten worden in een
0.5 ℃
circuit en kan met behulp van een
programma worden uitgelezen. De sensor is
gekalibreerd en meet gelijk de temperatuur.
Dit kan worden weergegeven in een
programma. Er zit een digitale thermometer
hierdoor is een A/D-omvormer nodig om
uiteindelijk de temperatuur af te kunnen
lezen.
Platform
De sensor is niet verbonden met een platform. Het is een losse sensor zonder
programma. Dit kan zelf gemaakt worden in een programmeer programma. Hierin
zullen dan de ruwe data komen.
Kosten
Het product kost €3,87
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Meten van geluid (sensoren)
Tabel 18: Uitwerking Grove-sound sensor (Seeed Studio, z.d.)

Grove-sound
sensor
Merk: Seeed
Studio

Wat is het?
De Grove-sound sensor is een losse sensor en kan het omgevingsgeluid meten. De waardes
die de sensor meet kunnen omgezet worden in decibel. Dit product wordt meegenomen omdat
het makkelijk is in gebruik, in een groter circuit kan worden geplaatst en erg nauwkeurig is.
Wat doet het?
Functie Werking
Nauwkeurigheid
0.2%
Geluid De sensor detecteert omgevingsgeluid via de microfoon.
Dit wordt omgezet in een waarde van decibel en kan
weergegeven worden op een scherm.
De microfoon in deze sensor neemt het omgevingsgeluid
waar en zet dit om naar een waarde. Deze waarde kan
worden uitgelezen door een programma en worden
omgezet in decibel. Zo kan worden berekend hoe hard het
omgevingsgeluid is.
Platform
De sensor is niet verbonden met een platform. Het is een losse sensor zonder programma. Dit
kan zelf gemaakt worden in een programmeer programma. Hierin zullen dan de ruwe data
komen.
Kosten
Het product kost €5,34

Tabel 19: Uitwerking geluidsapp Apple watch (Apple, z.d.)

Apple watch
Merk: Apple

Wat is het?
Dit product is een smartwatch van het merk Apple. Het horloge meet het omgevingsgeluid en
bepaald of dit schadelijk is voor de oren. Dit product wordt meegenomen omdat het makkelijk is
in gebruik, geen extra producten nodig heeft en mogelijk geïmplementeerd kan worden in een
smartwatch die voor de lichamelijke parameters wordt gebruikt.
Wat doet het?
Functie Werking
Nauwkeurigheid
In
het
horloge
is
een
microfoon
dat
het
omgevingsgeluid
meet.
1%
Geluid
Een app op het horloge kan op basis van de gemeten
gegeven bepalen hoeveel decibel het omgevingsgeluid is. Dit
wordt vervolgens weergegeven in de app. Als het
omgevingsgeluid te hard is komt er een melding op het
horloge.
Platform
De gegevens worden weergegeven op de app van Apple watch. Hier kan men inzien hoeveel
omgevingsgeluid er is geweest en hoe schadelijk dit was. De gegevens kunnen worden
gedownload maar dit zijn niet de ruwe data.
Kosten
Het product kost €379,-
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Meten van luchtkwaliteit (sensoren)
Tabel 20: Uitwerking CO2 Sensor (Robotshop, z.d.)

CO2 sensor
Merk:
Robotshop

Wat is het?
Deze sensor is een losse sensor die het koolstofdioxide gehalte in de lucht kan meten. De
sensor moet in een circuit geplaatst worden en er moet een programma voor worden
geschreven. Deze sensor wordt meegenomen in het onderzoek omdat de sensor in een groter
circuit geplaatst kan worden.
Wat doet het?
Functie Werking
Nauwkeurigheid
CO2- Deze sensor moet aangesloten wordt in een circuit en geeft een 5%
gehalte analoge output die afgelezen kan worden met behulp van een
lcd-scherm. Het meet de koolstofdioxide in de lucht en geeft
deze gegevens door
Platform
De sensor is niet verbonden met een platform. Het is een losse sensor zonder programma. Dit
kan zelf gemaakt worden in een programmeer programma. Hierin zullen dan de ruwe data
komen.
Kosten
Het product kost €59,99

Meten van licht (sensoren)
Tabel 21: Uitwerking lichtmeter (Kamera Express, z.d.)

Lichtmeter
Merk: Voltcraft

Wat is het?
Dit is een lichtmeter, dit apparaat meet de lichtintensiteit van de omgeving. Het
product kan alleen met de hand gebruikt worden en meet niet automatisch. Dit
moet door iemand aangestuurd worden. Dit product wordt meegenomen in het
onderzoek omdat de werking van dit product erg belangrijk is voor het meten van
licht.
Wat doet het?
Functie Werking
Nauwkeurigheid
Licht In een lichtmeter zitten fotodiodes, hierin loopt
5%
een elektrische spanning. Door lichtintensiteit
die op de fotodiode wordt deze spanning
omgezet in stroom. De hoeveelheid stoom die
er door de fotodiode loopt bepaald de intensiteit
van het licht. Dit wordt dan omgezet in lux en
weergegeven op het lcd-scherm.
Platform
De gegevens worden weergegeven op het scherm maar niet opgeslagen. Hierdoor
kunnen de gegevens op een later moment niet worden ingezien.
Kosten
Het product kost €55,49

64

HealthySensor Systeem

Tabel 22: Uitwerking LDR (Electronic, z.d.-a)

Lichtgevoelige
weerstand
(LDR)
Merk: Electronic

Wat is het?
Deze sensor is een lichtgevoelige weerstand, de sensor krijgt meer of minder weerstand op
basis van de lichtintensiteit. Alleen de weerstand kan worden gemeten. Dit moet omgezet
worden in lichtintensiteit. Dit product wordt meegenomen omdat het een losse sensor is die
in een groter circuit geplaatst kan worden.
Wat doet het?
Functie Werking
Licht De sensor moet aangesloten worden in een circuit met een
andere weerstand. Zo zal de stroom zich eerlijk verdelen.
De weerstand van de sensor veranderd op basis van de
lichtintensiteit. De sensor heeft meer weerstand als het
donker is en minder weerstand als het licht is. De stroom in
het circuit zal zich anders verdelen en dit kan gemeten
worden. Deze waardes moeten nog omgezet worden naar
een lichtintensiteit. Dit kan gedaan worden met behulp van
een programma.

Nauwkeurigheid
0.7 Lux

Platform
De sensor is niet verbonden met een platform. Het is een losse sensor zonder programma.
Dit kan zelf gemaakt worden in een programmeer programma. Hierin zullen dan de ruwe
data komen.
Kosten
Het product kost €0,28
Tabel 23: Uitwerking luxsensor (reichelt elektronik, z.d.)

Luxsensor
Merk:
Adafruit

Wat is het?
Dit is een gekalibreerde lichtsensor, de sensor meet de hoeveelheid licht. Dit kan weergegeven
worden in een programma. Dit product wordt meegenomen omdat het een losse sensor is en in
een groter circuit geplaatst kan worden. Daarnaast hoeft deze sensor niet gekalibreerd te worden
en is makkelijk in gebruik
Wat doet het?
Functie Werking
Nauwkeurigheid
0.0036 lux
Licht De lichtsensor is een gekalibreerde lichtsensor en meet de
lichtintensiteit in lux. De sensor moet aangesloten worden in een
circuit en voorzien zijn van een programma zodat de sensor
weet wat die moet doen. Het is een digitaal signaal wat de
sensor meet, dit moet met behulp van een A/D convertor
worden omgezet naar een analoog signaal. Zo kan de
lichtintensiteit worden afgelezen.
Platform
De sensor is niet verbonden met een platform. Het is een losse sensor zonder programma. Dit
kan zelf gemaakt worden in een programmeer programma. Hierin zullen dan de ruwe data komen.
Kosten
Het product kost €8,46
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Tabel 24: Uitwerking Lumu power (Loch, 2020)

Lumu power Wat is het?
Merk: lumu

De lumu power is een sensor wat gebruikt kan worden bij een Apple telefoon. Deze sensor meet
de lichtkleur en lichtintensiteit, er zijn twee sensoren in het product verwerkt die het mogelijk
maken om dit te meten.
Er is voor dit product gekozen omdat dit het enige product op de markt is die de lichtkleur meet
voor een nog betaalbare prijs.
Wat doet het?
Functie Werking
Nauwkeurigheid
Lichtkleur De sensor wordt via het oplaadgleufje in de IPhone gestopt. Dit is niet bekend
Daarna wordt de app van het product op de IPhone
opgestart. In deze app kan de gebruiker bepalen wat de
gebruiker wil meten op dat moment. Er zitten twee sensoren
in het product, aan de ene kant met de bolling zit een sensor
die de lichtintensiteit meet en aan de andere kant, de platte
kant zit een sensor die de lichtkleur meet.
Platform
De gegevens die gemeten worden, worden opgeslagen in de app die gebruikt wordt om de
lichtkleur en lichtintensiteit te meten.
Kosten
Het product kost € 338,89
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3.2 Lichamelijke parameters meten
Als eerste wordt uitleg gegeven over het meten van de lichamelijke parameters en hoe
frequent de parameters gemeten moeten worden. Daarna worden producten weergegeven
die één of meerdere van de onderstaande parameters meten. Deze factoren zijn vastgesteld
aan de hand van het literatuuronderzoek en de enquête. Als eerst worden de producten
besproken die meerdere parameters meten en daarna de producten die één parameter
meten.
- Bloeddruk
(wens)
- Hartslag
(eis)
- Bloedglucosespiegel
(wens)
- Stress
(wens)
- Slaap
(wens)
- Voeding
(wens)
- SpO2/ademhalingsfrequentie
(wens
- Activiteit
(eis)
- Zithouding
(eis)

3.2.1 Meten van lichamelijke parameters
Meten van bloeddruk
De bloeddruk is een belangrijke parameter om te meten. Hiermee kan een deel van de
gezondheid van de mens in kaart worden gebracht. Daarnaast kan het monitoren van de
bloeddruk een ongemerkte hoge bloeddruk bij een gebruiker detecteren waardoor
ingegrepen kan worden voordat chronische ziektes ontstaan. Echter, is nu de vraag hoe
vaak de bloeddruk gemeten moet worden voor een goed beeld van de gezondheid.
Voor het bepalen hoe vaak de bloeddruk gemeten moet worden wordt gebruik gemaakt van
de richtlijnen van de European Society of Hypertension (Parati et al., 2010). Deze richtlijnen
schrijven voor dat voor het monitoren van de bloeddruk thuis de normale bloeddrukwaardes
eerst moeten worden vastgesteld. Dit kan worden gedaan door de gebruiker zelf, de
gebruiker moet hiervoor 7 dagen lang elke ochtend en avond de bloeddruk meten. Hierbij is
het van belang dat de gebruiker zich houdt aan de regels in figuur 21.

Figuur 21: Regels voor bloeddrukmeten (Parati et al., 2008)

Aan het einde van de 7 dagen kan de normaalwaarde van de gebruiker worden bepaald.
Dag 1 van de metingen wordt uitgesloten omdat de gebruiker nog niet goed weet hoe het
meten werkt en zeer waarschijnlijk zenuwachtig is. Hierdoor kan deze meting afwijkend zijn
waardoor deze niet wordt meegenomen in het bepalen van de normaalwaarde. Van de
overige 6 dagen wordt het gemiddelde van de metingen genomen voor de systolische en
diastolische druk. Als de gemiddelde waarde van de systolische druk ≥130 mm Hg en/of de
diastolische druk ≥85 mm Hg wordt de bloeddruk als verhoogd beschouwd. Mocht dit het
geval zijn is er sprake van hypertensie. Een gemiddelde waarde van <130/85 mm Hg wordt
beschouwd als normaal (Parati et al., 2010) (Nederlands Huisartsen Genootschap, 2019).
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Naast het meten van de bloeddruk volgens de richtlijnen van de European Society of
Hypertension kan de normaalwaarde ook worden bepaald aan de hand van een 24 uurs
meting met SOMNOtouch NIBP. Dit is een apparaat die op basis van de pulse transit time
(PTT) bepaald wat de bloeddruk is. Deze techniek berekent de tijd die een hartslag nodig
heeft om tussen twee arteriële locaties te verplaatsen. Hierdoor kan bepaald worden hoe
snel het bloed stroomt en wat de bloeddruk is, dit wordt gedaan zonder dat de gebruiker dit
merkt waardoor betrouwbaardere gegevens worden gemeten. Door dit apparaat 24 uur te
dragen kan worden berekend wat de gemiddelde bloeddruk en de gemiddelde hartslag van
de gebruiker is. Op basis van deze kennis kan later het juiste advies worden gegevens over
de bloeddruk en de hartslag aan de gebruiker (SOMNOmedics, 2020). In figuur 22 is een
tekening van het apparaat te zien met de mogelijkheden waarvoor het apparaat gebruikt kan
worden.

Figuur 22: SOMNOtoch NIBP (SOMNOmedics, 2020)

Nadat de normaalwaarde van de gebruiker bepaald is kan bepaald worden of de gebruiker
hypertensie heeft of niet. Dit kan worden gedaan door de normaalwaarde te vergelijken met
de waardes uit tabel 6. Mocht de gebruiker geen hypertensie hebben hoeven geen extra
maatregelen genomen te worden. Bij deze gebruikers is het voldoende om 1x per week de
bloeddruk te meten, met in acht houding van de regels in figuur 21.
Mocht de gebruiker wel hypertensie hebben is het van belang dat de bloeddruk wordt
verlaagd. Bij deze gebruikers moet de bloeddruk 2x per week worden gemeten, met in acht
houding van de regels in figuur 21 (Parati et al., 2010).
De waardes die bij de controle momenten worden gemeten moeten vergeleken worden met
de normaalwaarde van de gebruiker. Zo kan gecontroleerd worden of de bloeddruk goed
blijft, hoger wordt of (in het geval van gebruikers met hypertensie) lager wordt. Hierover kan
feedback worden gegeven. Bij het advies om 1 tot 2 keer per week te meten moet rekening
gehouden worden met de meetmethode. Dit advies is voor het meten van de bloeddruk met
behulp van een manchet. De gebruiker merkt dat de bloeddruk wordt gemeten, hierdoor
kunnen bij te frequent meten de gegevens worden beïnvloed. Mocht er een manier zijn om
de bloeddruk te meten zonder dat de gebruiker dit door heeft, moet opnieuw onderzoek
gedaan worden naar de frequentie voor het meten van de bloeddruk.

Meten van hartslag
De hartslag is een belangrijke parameter om te meten, hieruit kan geconcludeerd worden of
de hartslag in rust te hoog is waardoor de kans op chronische ziektes toeneemt. Daarnaast
is de HRV belangrijk om het stressniveau van de gebruiker te bepalen. Hoe frequent de
hartslag gemeten moet worden hangt af van de toepassing van de hartslag. Voor het
bepalen van de hartslag in rust is een gemiddelde hartslag per uur voldoende met daarbij de
gegevens over beweging en stress van de gebruiker. Mocht de HRV gemeten worden is het
van belang om dit veel vaker te meten, het liefste wordt deze parameters constant gemeten.
Nadat de toepassing wordt bepaald kan een specialist mogelijk uitspraak doen over de
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frequentie van het meten. Dat is nu nog lastig te bepalen. Wel is het van belang om de
hartslag in rust te bepalen, dit kan worden gedaan door te meten wat de hartslag is wanneer
de gebruiker in rust is (tv zit te kijken, ontspannen op de bank zitten, etc.) Er zijn
verschillende technieken waarmee de hartslag en de HRV gemeten kunnen worden:
- De hartslag kan gemeten worden door fotoplethysmografie. Deze techniek maakt
gebruik van een optische sensor die licht op de huid schijnt. Vervolgens meet een
andere sensor het teruggekaatste licht. Het licht wat op de huid wordt geschenen
wordt geabsorbeerd door bloed. Hoe meer bloed in de aderen hoe minder
teruggekaatst licht. Op basis van deze verandering kan de sensor de hartslag
bepalen (Huynh et al., 2019).
- Naast deze techniek kan de hartslag ook gemeten worden aan de hand van
elektrodes. Deze meten het elektrische signaal van het hart en zetten dit om in een
hartslag.
- De laatste onderzoeken gaan over het meten van de hartslag en de HVR op basis
van bio-impedantie. Hierbij wordt met behulp van elektrisch potentiaalveld de
weerstand van het lichaam gemeten. Op basis hiervan kan gemeten worden hoe
vaak er bloed door de aderen stroomt en kan zo de hartslag bepaald worden (Kim et
al., 2018).

Meten van bloedsuikerspiegel
De glucosewaardes van het bloed van de gebruiker kunnen worden bepaald aan de hand
van bloedafname via een vingerprik en via de ader. Dit wordt gedaan bij de huisarts of in het
ziekenhuis. Deze controles vinden bij mensen met diabetes mellitus type 2 meestal eens in
de drie maanden plaats. Per persoon kan dit verschillen, bij hoge waardes kan het zijn dat de
gebruiker vaker gecontroleerd moet worden. Dit kost erg veel tijd en kan tot ongemak van de
gebruiker leiden. Daarnaast worden de glucosewaardes niet constant gemeten waardoor de
gebruiker niet kan ingrijpen mochten de waardes te hoog zijn.
Sinds kort is er een nieuwe manier voor het meten van de bloedsuikerspiegel. Dit wordt
gedaan aan de hand van een sensor die achter op de bovenarm bevestigd wordt. Deze
sensor is voorzien van een naald met enzymen. Deze naald gaat de huid in en kan door
middel van de enzymen het glucoseniveau meten in de vloeistof onder de huid. De gebruiker
kan met zijn/haar mobiele telefoon de sensor meten en krijgt zo een overzicht van de
glucosewaarde in het bloed per minuut. Bij deze vorm van meten kan continue de
bloedsuikerspiegel gemeten worden waardoor de gebruiker kan ingrijpen bij te hoge of te
lage waardes (Abbott, z.d.).
Op dit moment is het nog niet mogelijk om gebruikers die niet in de risicogroep vallen te
monitoren op basis van de bloedsuikerspiegel. Dit is wel van belang om te voorkomen dat de
gebruiker diabetes mellitus krijgt. Hier kan mogelijk onderzoek naar gedaan worden om de
waardes bij gezonde mensen ook de controleren en te voorkomen dat de glucosewaarden te
hoog worden (Abbott, z.d.).

Meten van stress
Stress is een normale reactie van het lichaam, daarbij is het van belang dat de stress niet
chronisch is. Ook is het van belang om met stress om te leren gaan. Het is moeilijk om te
bepalen wanneer iemand te veel stress/chronische stress heeft. In de ideale situatie wordt
stress constant gemeten, mocht dit niet mogelijk zijn moet verder onderzoek worden gedaan
naar de frequentie van het meten van stress. Het is van belang om bij verder onderzoek
specialisten in dit vakgebied te vragen naar hun mening. Naast de frequentie is het ook van
belang om verder onderzoek te doen naar de interpretatie van de gegevens. Hierbij gaat het
om wanneer heeft iemand te veel of chronische stress. Er is weinig over dit onderwerp
bekent waardoor hier verder onderzoek naar gedaan moet worden door specialisten in dit
vakgebied. Wel is het van belang om gebruikers die stress hebben advies te geven om met
stress om te gaan en te onderzoeken of de stress veroorzaakt wordt door andere factoren.
Hier wordt verder op in gegaan bij oorzaken van stress.
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Chronische stress heeft op lange termijn veel gevolgen, hierdoor is het van belang dat de
stress gemeten wordt. Het is niet makkelijk om stress betrouwbaar te meten. De methodes
die nu gebruikt worden zijn gebaseerd op de hartslag, HRV en ademfrequentie. Deze
parameters worden gemeten met behulp van PPG, deze sensor is erg gevoelig voor
artefacten waardoor het meten van de HRV niet betrouwbaar is (Huynh et al., 2019). Naast
deze methode is er een nieuwe methode om stress te meten en dit gebeurt met behulp van
een EDA-sensor. Deze sensor detecteert de elektrische geleiding in de huid, als iemand
stress heeft wordt deze geleiding hoger. Zo kan deze sensor het stressniveau bepalen (Setz
et al., 2010). Tevens, zijn er nieuwe ontwikkelingen waarmee de HRV met behulp van bioimpedantie gemeten wordt. Dit is een betrouwbare manier om de HRV te bepalen omdat
deze techniek minder gevoelig is voor artefacten. Op dit moment is deze techniek nog niet
op de markt. Wel wordt aangeraden om hier verder onderzoek naar te verrichten om
uiteindelijk de stress betrouwbaar te kunnen meten (Kim et al., 2018).

Meten van slaap
Slaap kan op verschillende manieren gemeten worden. Slaap kan worden gemeten door
wearables, deze meten je hartslag en beweging waardoor ze kunnen bepalen wanneer je
slaapt, hoelang je slaapt en in welke slaapfase je bent. Daarnaast zijn er ook sensoren die
onder het matras geplaatst kunnen worden en de ademfrequentie, de beweging en de
hartslag meten. Dit wordt gedaan op basis van druksensoren, bij beweging verandert de druk
op de sensoren, bij hartslag voelen de sensoren het hart pompen en bij ademhaling voelen
ze de borstkast groter en kleiner worden. Op basis van deze gegevens kan de sensor
bepalen hoelang iemand slaap, welke slaapfases en de kwaliteit van de slaap.
Lichaamstemperatuur is ook belangrijk voor het inslaap vallen, echter gaat het hier vooral om
de kerntemperatuur en niet om de huidtemperatuur. Dit staat in verband met de
omgevingstemperatuur, omdat het lastig is om de kerntemperatuur te meten is het
voldoende om de omgevingstemperatuur te meten (Vrolijk & Wisselink, 2019).
Om de slaap goed in kaart te kunnen brengen moet de slaap om de 5 minuten gemeten
worden door de wearable die gebruikt wordt. Deze wearable moet de gegevens 1x per dag
vrijgeven waarbij de gegevens om de 5 minuten kunnen worden ingezien. Als dit gebeurt in
de ochtend is dat voldoende om de gegevens van de gehele nacht te kunnen analyseren.
Het is van belang dat bij een slechte nachtrust door omgevingsfactoren de gebruiker gelijk
feedback krijgt over wat verbeterd kan worden in de slaapkamer. Voor slaapproblemen door
lichamelijke parameters als lichamelijke beweging en bijvoorbeeld voeding moet eerst
gekeken worden of dit vaker voorkomt. Het kan voorkomen dat de gebruiker een dag niet
goed bewogen heeft en hierdoor slecht slaapt, hier hoeft niet gelijk feedback over gegeven te
worden. Echter, mochten de slaapproblemen langer als drie dagen achtereenvolgend
voorkomen moet de gebruiker wel advies krijgen wat de gebruiker kan verbeteren om een
betere nachtrust te hebben (Vrolijk & Wisselink, 2019).

Meten van voeding
Het is niet gemakkelijk om voeding te monitoren aan de hand van sensoren. Er zijn een
aantal sensoren op de markt. Deze meten de voedingsinname met behulp van bioimpedantie of met behulp van infraroodstraling. Daarnaast kan de voeding worden
bijgehouden door de gebruiker zelf met behulp van een voedingsapp. De frequentie van de
het bijhouden van voeding hangt af van de toepassing van het advies. Mocht het advies
gegeven worden voor het verbeteren van andere parameters kan de voeding aan het einde
van de dag worden gemeten. Zo kan bepaald worden waar de gebruiker te veel, precies
genoeg of te weinig van binnen heeft gekregen. Mocht de voeding gemeten worden om de
gebruiker te adviseren over wat hij/zij die dag nog mag eten moet de voeding vaker gemeten
worden. Hierbij is het van belang dat de voeding 3 tot 6 keer gemeten wordt. Dit omdat dit de
aangeraden hoeveelheid maaltijden op een dag zijn. Zo kan goed gemonitord worden wat de
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gebruiker binnen heeft gekregen en kan op basis van deze gegevens advies worden
gegeven (Vries & Weijer, 2020).

Meten van respiratoire parameters
De respiratoire parameters kunnen op verschillende manieren gemeten worden:
- Saturatiemeter: De saturatiemeter werkt op basis van geabsorbeerd licht. Het
apparaat wordt om de vinger geplaatst waardoor aan de boven- en onderkant een
sensor aanwezig is. De sensor aan de bovenkant van de vinger zendt roodlicht en
infraroodlicht op de huid/nagel. Het bloed wat door de vinger stroom absorbeert dit
licht op basis van de hoeveelheid zuurstof die aanwezig is in het bloed. De sensor
aan de onderkant registreert het licht wat doorgelaten wordt en kan op basis van
deze gegeven het saturatiegehalte berekenen (Sinex, 1999).
- Fotoplethysmografie: De techniek werkt ongeveer hetzelfde als de saturatiemeter,
echter gaat het bij deze techniek om gereflecteerd licht in plaats van geabsorbeerd
licht. De sensor zendt licht op de huid, de zuurstof in het bloed reflecteert een deel
van dit licht. Dit gereflecteerde licht wordt gedetecteerd door de sensor, op basis van
deze gegevens kan de sensor het saturatiegehalte berekenen (Tamura, 2019).
Mocht iemand een aandoening hebben is het van belang dat de SpO2 regelmatig gemeten
wordt, echter is het HealthySensor systeem bedoeld voor gezonde volwassenen. Het is
hierdoor van belang dat bepaald wordt hoe frequent de SpO2 gemeten moet worden. Deze
hoeveelheid is moeilijk te bepalen, het is van belang dat hier verder onderzoek naar wordt
gedaan bij experts in dit vakgebied.

Meten van fysieke activiteit
Fysieke activiteit kan worden gemonitord met behulp van een activiteit meter, stappensteller
of smartwatch. Dit zijn apparaten die voorzien zijn van een accelerometer, een
accelerometer is een apparaat die beweging in meerdere richtingen kan waarnemen en zo
de stappen kan tellen.
De frequentie voor het meten van fysieke activiteit is moeilijk vast te stellen. Het gaat hierbij
ook om het doel van de fysieke activiteit. Het is van belang om elke 30 minuten de fysieke
activiteit te meten omdat aangeraden wordt elke 30 – 60 minuten te bewegen bij een zittend
beroep (hier wordt verder op ingegaan op bladzijde 51). Daarnaast moet bepaald worden
wat het doel is voor de fysieke activiteit en is het van belang om met een expert op dit
vakgebied te overleggen hoe frequent de activiteit dan gemeten moet worden.

Meten van zithouding
Om nek- en rugklachten en verschillende chronische ziektes te voorkomen is het van belang
om de zithouding en de zittijd te meten. Hierdoor kan worden geanalyseerd hoe iemand zit
en of dit de juiste houding is en of iemand te lang zit. Dit kan gemeten worden door een
multi-axiale accelerometer. Dit is een meetapparaat wat op meerdere assen de hoek kan
bereken en kan berekenen of iemand beweegt. Hierdoor kan bepaald worden of iemand een
juiste houding heeft en hoelang iemand zit.
De duur van het zitten moet om de 30 minuten gemeten worden, dit omdat de gebruiker
tussen de 30 tot 60 minuten moet bewegen. Mocht dit niet gebeuren moet de gebruiker een
melding krijgen of advies dat de gebruiker vaker moet bewegen.
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3.2.2 Marktonderzoek lichamelijke parameters
Gecombineerde sensoren
Tabel 25: Uitwerking HeartGuide (Omron, 2020)

HeartGuide Wat is het?
Merk:
Omron

De HeartGuide is een horloge wat de bloeddruk kan meten. Dit horloge is geproduceerd door
Omron. De bloeddruk wordt gemeten door een speciaal bandje die zichzelf kan opblazen.
Daarnaast is het horloge ook voorzien van een accelerometer, hiermee kan het horloge activiteit
en slaap meten. Dit product is gekozen omdat dit het enige horloge op de markt is die de
bloeddruk kan meten wat klinisch gevalideerd is.
Wat doet het?
Functie Werking
Nauwkeurigheid
Bloeddruk Het horloge beschikt over een opblaasbaar bandje. Dit kan Klinisch
je activeren waardoor de bloedvaten in je pols worden
gevalideerd
dichtgedrukt. Zodat de druk van het bloed hoog genoeg is
om tijdens systole bloed door te laten is dat de bovendruk
en als de druk in het horloge laag genoeg is om bloed door
te laten tijdens diastole is dat de onderdruk.
Activiteit In het horloge zit een bewegingssensor die bijhoudt
Niet heel
hoeveel stappen je dagelijks zet. Op basis van een
betrouwbaar
algoritme wordt bepaald hoeveel calorieën je verbrand heb
en hoeveel lichamelijke activiteit je hebt gehad.
Slaap De slaapmodus moet handmatig aan worden gezet. Door
Niet heel
de bewegingssensor kan het horloge detecteren wanneer
betrouwbaar, kan
iemand slaapt en wanneer iemand wakker is.
geen slaapfases
detecteren
Hartslag Tijdens de bloeddrukmeting wordt ook de hartslag
Klinisch
gemeten. Hoe vaak er druk staat op het bandje in een
gevalideerd
minuut.
Platform
De gegevens die gemeten worden door de HeartGuide worden opgeslagen op het horloge. Het
horloge kan via bluetooth met een mobiele telefoon verbonden worden en zo kunnen de gegevens
worden verzonden naar de app van Omron. Vanaf deze app kunnen de gegevens worden
gedownload, voor de bloeddruk zijn dit ruwe data.
API: toegang voor bedrijven, zie §5.2 voor het overzicht.
Kosten
Het product kost €420,Materiaal
Het is niet duidelijk waar het horloge en de band van gemaakt zijn. Wel is duidelijk dat het horloge
115 gram weegt. Daarnaast is het bandje 16 tot 19 cm lang, de diameter van het horloge is 48mm,
de hoogte 14mm en het bandje is 30mm dik. De batterij gaat 2 dagen mee bij 8x per dag meten.
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Tabel 26: Uitwerking Ouraring (Oura, z.d.)

Ouraring
Merk: Oura

Wat is het?
De Ouraring is een product van Oura en wordt om de ringvinger gedragen. De ring is voorzien van
infrarode fotoplehtysmografie sensoren om de hartslag en ademfrequentie te meten. Heeft een
negatieve temperatuurcoëfficiënt en infrarode LED’s om de lichaamstemperatuur te meten en
beschikt over een 3D accelerometer om de activiteit vast te leggen. Dit product is gekozen omdat
het een goede kwaliteit heeft en een erg klein product is.
Wat doet het?
Functie Werking
Nauwkeurigheid
Hartslag In de ring zit een optische hartslagmeter. Dit Door de plek is beweging of
werkt hetzelfde als de smartwatch waarbij
verkeerde plaatsing bijna
licht op de huid wordt gezonden en op basis onmogelijk waardoor de hartslag
van het gereflecteerde licht de hartslag wordt erg nauwkeurig wordt.
bepaald.
nauwkeurigheid van 99,9%.
Hierdoor is het nauwkeurig genoeg
voor het systeem.
Activiteit De ring beschikt over een 3D accelerometer, Niet erg nauwkeurig, accelerometer
deze sensor kan de amplitude en intensiteit
gevoelig voor kleine bewegingen.
van een mechanische beweging van het
Als het horloge aan de GPS van de
lichaam meten. Zo kan de Ouraring bepalen telefoon is verbonden wordt het een
hoeveel stappen zijn gezet en met welke
stuk nauwkeuriger
intensiteit. Kan worden verbonden aan de
GPS van een telefoon
Slaap Op basis van de hartslag, de temperatuur,
Het is niet medisch betrouwbaar.
beweging en ademfrequentie kan de ring
Maar het is gebaseerd op de
bepalen wanneer iemand slaapt en in welke
hartslag wat een nauwkeurigheid
slaapfase de persoon is.
van 99,9% heeft. Hierdoor is het
voldoende voor dagelijks gebruik.
Ademfr. Ademfrequentie wordt alleen tijdens slaap
Gebaseerd op de hartslag die een
gemeten met behulp van een optische
nauwkeurigheid heeft van 99,9%,
sensor. Hierbij wordt licht op de huid
hierdoor is de ademfrequentie
gezonden en op basis van het gereflecteerde betrouwbaar genoeg voor dagelijks
licht kan de ademfrequentie worden bepaald. gebruik.
Platform
De gegevens die worden gemeten door de ring worden via bluetooth doorgestuurd naar de Oura
app. Hierin worden de gegevens overzichtelijk weergegeven en wordt berekend hoe goed de slaap
was.
API: toegang, niet alle gegevens kunnen worden opgevraagd. Zie §5.2 voor het overzicht.
Kosten
Het product kost €315,Materiaal
De ring weegt tussen de 4 tot 6 gram en is gemaakt van titanium. Daarna is er een carbon laag
overheen gegaan om de ring af te maken. Aan de binnenkant is een niet-metalen naadloze
omlijsting aangebracht om de ring waterdicht te maken. De batterij gaat 7 dagen mee en duurt een
uur voordat deze volledig is opgeladen. De ring is verkrijgbaar in de diameters van 16,5mm tot
22,2mm.
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Tabel 27: Uitwerking Withings Scanwatch (Withings, z.d.)

Wat is het?
Withings
Scanwatch De Witings Scanwatch is een horloge wat om de pols gedragen wordt. Het horloge is voorzien van

Merk:
Withings

een infrarode fotoplethysmografie sensor die de hartslag en het SpO2 gehalte meet. Voor het maken
van een ECG is het horloge voorzien van 3 elektrodes gemaakt van roestvrijstaal en het horloge is
voorzien van een 3D accelerometer om de activiteit bij te houden. Dit product is gekozen omdat dit
een van de weinige smartwatch is die klinisch gevalideerd is.
Wat doet het?
Functie Werking
Nauwkeurigheid
Hartslag De Smartwatch is voorzien van een optische hartslagsensor. Deze Klinisch
sensor zendt een paar keer per seconde licht op de huid. De
gevalideerd
lichtgevoelige fotodiodes in de hartslagsensor meten, op basis van
het gereflecteerde licht, wanneer er een verandering is in de
oppervlakte van de bloedvaten. Op basis van deze meting kan het
horloge berekenen hoe vaak het hart per minuut klopt.
Activiteit De Smartwatch is voorzien van een 3D accelerometer, deze
Klinisch
sensor kan de amplitude en intensiteit van een mechanische
gevalideerd
beweging van het lichaam meten. Zo kan de Smartwatch bepalen
hoeveel stappen zijn gezet en met welke intensiteit. Daarnaast kan
de Smartwatch worden gekoppeld aan de GPS van de telefoon om
nog nauwkeuriger vast te leggen hoeveel activiteit iemand heeft.
Slaap De Smartwatch meet de slaap op basis van het bewegingspatroon Klinisch
wat wordt vastgelegd door de 3D accelerometer, daarnaast kan de gevalideerd
Smartwatch op basis van de hartslag berekenen in welke slaapfase
iemand zich bevindt. Op basis van deze gegevens berekent het
horloge hoe goed de kwaliteit van de slaap was
SpO2 De Smartwatch is voorzien van een fotoplethysmografie sensor die Klinisch
infrarood en rood licht op de huid zendt. Op basis van het
gevalideerd
gereflecteerde licht kan het horloge berekenen hoe hoog het SpO2
gehalte is.
Ademfr. Op basis van de hartslagfrequentie kan het horloge de
Klinisch
ademfrequentie berekenen.
gevalideerd
Voeding De app waarin alle gegevens van het horloge komen te staan kan
80-85% omdat
verbonden worden met de app Lifesum. Dit is een voedingsapp
de gebruiker het
waarin iemand zijn voeding kan bijhouden. In deze app vult men
zelf in moet
het eten in wat hij gegeten heeft en dit wordt dan doorgestuurd
vullen.
naar de app van de Smartwatch.
Platform
De gegevens van het horloge worden doorgestuurd naar de app ‘Withings Health Mate’. In deze app
worden de gegevens overzichtelijk weergegeven. De gegevens worden doorgestuurd met behulp van
bluetooth.
API: toegang, veel gegevens kunnen worden opgevraagd. Zie §5.2 voor het overzicht.
Kosten
Het product kost €279,95
Materiaal
Dit horloge is gemaakt in 2 maten: 38mm en 42mm diameter. De maat bepaalt het gewicht van het
horloge, dit ligt tussen de 58 – 60 gram. Het horloge is voorzien van een 13 mm diameter PMOLEDscherm waar de gegevens worden weergegeven. Daarnaast is het een analoog horloge met een
stopwatch, timer en klok. Het bandje is gemaakt van fluorelastomeer (bekend om bio compatibiliteit
en comfort) of van leer en is 18mm tot 20mm breed. Het horloge heeft een batterijduur van 30 dagen
en het duurt 2 uur om het horloge 100% op te laden.
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Tabel 28: Uitwerking SpO2 horloge (2M Engineering, 2020)

SpO2
sensor
horloge
Merk: 2M
Engineering

Wat is het?
Dit horloge is nog in ontwikkeling en wordt nu gebruikt voor slaaponderzoeken en klinische
toepassingen. Op dit moment is het horloge nog niet medisch gekeurd maar het uiteindelijke
marktproduct moet wel medisch gekeurd zijn. Het product is voorzien van een fotoplethysmografie
sensor om de hartslag en SpO2 gehalte te meten en een versnellingsmeter om de activiteit bij te
houden. Dit product is gekozen omdat het product uiteindelijk klinisch gevalideerd is.
Wat doet het?
Functie Werking
Nauwkeurigheid
Hartslag Op basis van optische metingen om de pols wordt met behulp van Uiteindelijk
fotoplethysmografie de hartslag bepaald. Dit wordt gedaan door
medisch gekeurd
licht op de huid te schijnen en op basis van het gereflecteerde licht
de volumeverandering in de vaten waar te nemen. Zo wordt
bepaald hoe vaak het hart per minuut pompt.
Activiteit In het horloge is een versnellingsmeter aanwezig die kan bepalen
Uiteindelijk
hoeveel iemand beweegt. Voornamelijk tijdens de slaap is dit
medisch gekeurd
belangrijk om de slaapfases te kunnen onderscheiden.
SpO2 Op basis van de hartslag die bepaald wordt door
Uiteindelijk
fotoplethysmografie kan ook de SpO2 en de ademfrequentie
medisch gekeurd
Ademfr. worden vastgesteld.
Uiteindelijk
medisch gekeurd
Platform
Nog niet bekend hoe het product de gegevens opslaat
Kosten
Nog niet bekend hoeveel het product moet gaan kosten
Materiaal
Niet bekend op de website.

Tabel 29: Uitwerking QardioCore (QardioCore, z.d.)

QardioCore
Merk: Qardio

Wat is het?
De QardioCore is een borstband en wordt gedragen om de borst. Het product is voorzien van vier
elektrodes die de elektrische geleiding van het hart meten. Op basis van deze gegevens kan de
hartslag en de ademhaling worden bepaald. Dit product is gekozen omdat het een van de weinig
borstbanden is die medisch betrouwbaar is, daarnaast is het ontwerp qua comfort het beste.
Wat doet het?
Functie Werking
Nauwkeurigheid
Hartslag De borstband wordt om de borst aangesloten. Hierbij is het goed
Medisch
als de elektrodes een beetje vochtig zijn om de elektrische
betrouwbaar
geleiding beter te meten. De elektrodes in de borstband meten de
elektrische activiteit van het hart.
Inspanning Op basis van de hartslagfrequentie en de ECG kan worden
Medisch
bepaald hoeveel inspanning iemand levert
betrouwbaar
Ademfr. Op basis van de hartslag wordt algoritmisch bepaald hoe vaak
Medisch
iemand ademhaalt per minuut.
betrouwbaar
Platform
De gegevens worden opgeslagen op het apparaat en via bluetooth doorgestuurd naar de app. Het
apparaat functioneert op dit moment alleen met IOS-apparaten maar de gegevens kunnen mogelijk
ook worden gebruikt op Android apparaten.
API: geen toegang, zelf doorsturen. Zie §5.2 voor het overzicht.
Kosten
Het product kost €499,Materiaal
Het product bestaan uit een band gemaakt van 20% nylon wol, 44% spandex en 36% nylon. Deze
band is verkrijgbaar in de lengtes van 70-109cm. Het meetgedeelte heeft de afmetingen van 193 x
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102 x 10 mm, dit is gemaakt van thermoplasten en Acrylonitrilbutadieenstyreen. Het product weegt
130g en de batterij gaat 1 dag mee.
Tabel 30: Uitwerking Vivosmart 4 (Garmin, z.d.)

Activity
tracker
(Garmin
vivosmart 4)
Merk: Garmin

Wat is het?
Dit product is een activity tracker wat om de pols wordt gedragen. Het product is voorzien van
een fotoplethysmografie sensor, zo kan het horloge de hartslag en de SpO2 meten. Daarnaast
heeft het horloge een accelerometer waarmee die de activiteit kan bijhouden. Er is voor deze
activity tracker gekozen omdat dit een van de weinig is die ook het stressniveau meet en waarbij
bijna alle ruwe data beschikbaar is.
Wat doet het?
Functie Werking
Hartslag De Vivosmart 4 is voorzien van een optische
hartslagsensor. Deze sensor zendt een paar keer
per seconde licht op de huid. De lichtgevoelige
fotodiodes in de hartslagsensor meten, op basis van
het gereflecteerde licht, wanneer er een verandering
is in de oppervlakte van de bloedvaten. Op basis
van deze meting kan het horloge berekenen hoe
vaak het hart per minuut klopt.
Activiteit De Vivosmart 4 is voorzien van een accelerometer,
deze sensor kan de amplitude en intensiteit van een
mechanische beweging van het lichaam meten. Zo
kan de Vivosmart 4 bepalen hoeveel stappen zijn
gezet en met welke intensiteit. Daarnaast kan de
Vivosmart worden gekoppeld aan de GPS van de
telefoon om nog nauwkeuriger vast te leggen
hoeveel activiteit iemand heeft.
Slaap De slaap wordt gemeten op basis van de
hartslagfrequentie en de beweging. Hiervoor worden
de fotoplethysmografie sensor en de accelerometer
gebruikt. Op basis van deze gegevens kan het
horloge berekenen hoelang en hoe goed iemand
slaapt.
SpO2 De Smartwatch is voorzien van een
fotoplethysmografie sensor die infrarood en rood
licht op de huid zendt. Op basis van het
gereflecteerde licht kan het horloge berekenen hoe
hoog het SpO2 gehalte is.
Stress Op basis van de hartslagvariabiliteit kan het horloge
berekenen hoeveel stress iemand ervaart.

Nauwkeurigheid
Niet klinisch betrouwbaar.
De sensor heeft
beperkingen maar heeft
een goede
nauwkeurigheid voor niet
medische doeleinden.

Niet erg nauwkeurig,
accelerometer gevoelig
voor kleine bewegingen.
Als het horloge aan de
GPS van de telefoon is
verbonden wordt het een
stuk nauwkeuriger
Niet klinisch betrouwbaar.
De sensor heeft
beperkingen maar heeft
een goede
nauwkeurigheid voor niet
medische doeleinden.
2% afwijking

Niet klinisch betrouwbaar
en erg gevoelig voor
artefacten. Niet bruikbaar
voor stress
80-85% omdat de
gebruiker het zelf in moet
vullen.

Voeding De Garmin connect app kan worden verbonden met
de myfitnesspal app en hier kan de gebruiker zijn of
haar voeding registeren. Dit wordt dan doorgestuurd
naar de Garmin connect app.
Platform
De gegevens worden opgeslagen op het apparaat en via bluetooth doorgestuurd naar de Garmin
connect app. In deze app kunnen de gegevens gedownload worden, echter wordt hierbij niet de
ruwe data van de hartslag weergegeven. Er is wel toegang tot de API’s waardoor de hartslag
mogelijk berekent kan worden.
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Kosten
Het product kost €99,99
Materiaal
De lens van het horloge is gemaakt van polycarbonaat en omlijst door aluminium. Het bandje om
de lens is gemaakt van siliconen. Daarnaast zijn twee maten te verkrijgen: small/medium: 15 x
10,5 x 197 mm, polsomtrek van 122-188 mm. Large: 15 x 10,5 x 223 mm, polsomtrek van 148215 mm. De batterij gaat 7 dagen mee.

Meten van bloeddruk (sensoren)
Tabel 31: Uitwerking M7 Intelli IT (Omron, z.d.)

M7 Intelli IT
Merk: Omron

Wat is het?
De M7 Intelli IT is een bloeddrukmeter met een meetapparaat en een los manchet. Met dit
product kan de bloeddruk worden gemeten, het manchet moet voor het meten om de
bovenarm worden geplaatst. Dit product is gekozen omdat dit een van de weinige
bloeddrukmeter is die gekoppeld kan worden aan een app.
Wat doet het?
Functie Werking
Nauwkeurigheid
Bloeddruk De bloeddrukmeter is voorzien van een losse
Klinisch
manchet, deze moet om de bovenarm worden
gevalideerd
geplaatst. Nadat dit gedaan is kan het apparaat
worden aangezet en blaast de manchet op. Dit zorgt
ervoor dat de aderen dichtgeknepen worden. Als de
aderen dicht zitten laat het apparaat de manchet rustig
leeglopen. Als de druk laag genoeg is om bloed door
de aderen te laten tijdens systole is dat de bovendruk.
Als de druk op het manchet laag genoeg is om bloed
door te laten tijdens diastole is dat de onderdruk. De
manchet zal na het meten alle lucht vrijlaten en dan
kan de manchet worden afgedaan.
Platform
De meetgegevens worden via bluetooth doorgestuurd naar de Omron app. Hierin worden de
gegeven opgeslagen en kunnen ze worden ingezien. Daarnaast kunnen de gegevens worden
gedownload en opgeslagen.
API: toegang voor bedrijven. Zie §5.2 voor het overzicht.
Kosten
Het product kost €88,95
Materiaal
De manchet van het product is gemaakt van nylon en polyester en is verbonden met een
elektrische pomp. Het meetapparaat is gemaakt van kunststof en voorzien van een lcdscherm. De manchet heeft een omvang van 22-42 cm. Het gehele product weegt 460 gram en
de afmetingen van het meetapparaat zijn 12x19,10x8,50 cm.
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Tabel 32: Uitwerking Evolv (OMRON, 2020)

EVOLV
Merk: Omron

Wat is het?
De Evolv is een bloeddrukmeter waarin het meetapparaat en het manchet één product zijn. Met
dit product kan de bloeddruk worden gemeten, het manchet moet voor het meten om de
bovenarm worden geplaatst. Dit product is gekozen omdat het een van de weinige producten is
die klinisch gevalideerd is en waarbij de manchet in het meetapparaat is verwerkt.
Wat doet het?
Functie Werking
Nauwkeurigheid
Bloeddruk Bij dit product zijn de bloeddrukmeter en manchet één geheel, Klinisch
deze wordt om de bovenarm geplaatst. Nadat dit gedaan is
gevalideerd
kan het apparaat worden aangezet en blaast de manchet op.
Dit zorgt ervoor dat de aderen dichtgeknepen worden. Als de
aderen dicht zitten laat het apparaat de manchet rustig
leeglopen. Als de druk laag genoeg is om bloed door de
aderen te laten tijdens systole is dat de bovendruk. Als de
druk op het manchet laag genoeg is om bloed door te laten
tijdens diastole is dat de onderdruk. De manchet zal na het
meten alle lucht vrijlaten en dan kan de manchet worden
afgedaan.
Platform
De meetgegevens worden via bluetooth doorgestuurd naar de Omron app. Hierin worden de
gegeven opgeslagen en kunnen ze worden ingezien. Daarnaast kunnen de gegevens worden
gedownload en opgeslagen.
API: toegang voor bedrijven. Zie §5.2 voor het overzicht.
Kosten
Het product kost €115,99
Materiaal
De manchet van het product is gemaakt van nylon en polyester en is verbonden met een
elektrische pomp. Het meetapparaat is gemaakt van kunststof en voorzien van een OLEDscherm. De manchet heeft een omvang van 22-42 cm. Het gehele product weegt 670 gram en de
afmetingen van het meetapparaat zijn 12,50x12x17,30 cm.

Tabel 33: Uitwerking RS7 Intelli IT (Omron, 2019)

RS7 Intelli IT
Merk: Omron

Wat is het?
De RS7 Intelli IT is een bloeddrukmeter waarin het meetapparaat en het manchet één product zijn.
Met dit product kan de bloeddruk worden gemeten, het manchet moet voor het meten om de pols
worden geplaatst. Dit product is gekozen omdat het klinisch gevalideerd is en om de pols wordt
gedragen in plaats van om de bovenarm
Wat doet het?
Functie Werking
Nauwkeurigheid
Bloeddruk Bij dit product zijn de bloeddrukmeter en de manchet één geheel,
Klinisch
het product wordt om de pols geplaatst. Nadat dit gedaan is kan
gevalideerd
het apparaat worden aangezet en blaast de manchet op. Dit zorgt
ervoor dat de aderen dichtgeknepen worden. Als de aderen dicht
zitten laat het apparaat de manchet rustig leeglopen. Als de druk
laag genoeg is om bloed door de aderen te laten tijdens systole is
dat de bovendruk. Als de druk op het manchet laag genoeg is om
bloed door te laten tijdens diastole is dat de onderdruk. De manchet
zal na het meten alle lucht vrijlaten en dan kan de manchet worden
afgedaan.
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Platform
De meetgegevens worden via bluetooth doorgestuurd naar de Omron app. Hierin worden de gegeven
opgeslagen en kunnen ze worden ingezien. Daarnaast kunnen de gegevens worden gedownload en
opgeslagen.
API: toegang voor bedrijven. Zie §5.2 voor het overzicht.
Kosten
Het product kost €77,95
Materiaal
De manchet van het product is gemaakt van nylon en polyester en is verbonden met een elektrische
pomp. Het meetapparaat is gemaakt van kunststof en voorzien van een lcd-scherm. De manchet
heeft een omvang van 13,5-21,5 cm. Het gehele product weegt 386 gram en de afmetingen van het
meetapparaat zijn 11,80x9x9 cm.

Meten van de hartslag
Tabel 34: Uitwerking kleding met elektrodes (OMsignal, 2019)

OMsignal
kleding
Merk:
OMsignal

Wat is het?
Dit product is van OMsignal en meet met behulp van kleding de hartslag. In de kleding zijn zilver
gebaseerde draden aanwezig die verbonden worden met het meetapparaat. Op basis van
elektrodes wordt de elektrische geleiding van het hart gemeten en de hartslag bepaald. Dit product
is gekozen omdat iedereen kleding draagt, hierdoor ervaren de gebruikers mogelijk minder hinder
door het product.
Wat doet het?
Functie Werking
Nauwkeurigheid
Hartslag In het shirt zijn zilveren draden aangebracht die met
De elektrodes meten
behulp van elektrodes de elektrische geleiding van het
de slagen van het
hart meten. Deze draden worden verbonden met de
hart waardoor het
losse sensor die in het shirt moet worden aangebracht.
erg betrouwbaar is
Deze sensor verwerkt de gegevens die de draden geven
en berekent de hartslag.
Platform
De gegevens die gemeten worden, worden opgeslagen in de losse sensor. Deze sensor kan met
behulp van bluetooth worden verbonden met de telefoon en zend zo de gegevens door naar de
app. In de app worden de gegevens overzichtelijk weergegeven
Kosten
Het product kost €169,80 voor een shirt en een sensor
€67,92 voor een los shirt en €101,88 voor een losse sensor
Materiaal
Het shirt is gemaakt van nylon en polyester, hierin zijn zilver gebaseerde draden aangebracht die
verbonden zijn met elektrodes. Een losse sensor gemaakt van kunststof wordt bij de borst in het
shirt geplaatst. De shirt zijn verkrijgbaar van XS tot XL.
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Meten van diabetes
Tabel 35: Uitwerking Freestyle Libre (Abbott, z.d.)

Freestyle
Libre
Merk: Abbott

Wat is het?
De Freestyle Libra is een sensor die achter op de bovenarm wordt bevestigd. Door het naaldje
wat in de huid gaat kan de sensor de glucosewaardes in het lichaam meten. Deze waardes
worden opgeslagen en 8 uur bewaard. Mocht de gebruiker willen weten hoe de glucosecurve
gedurende een periode is of hoe het glucoseniveau op dat moment is kan de gebruiker de
sensor scannen met zijn/haar telefoon en krijgt in de app een overzicht van de glucosewaardes
van de afgelopen 8 uur. Dit product kan alleen worden gebruikt door mensen die
gediagnostiseerd zijn met Diabetes Mellitus.
Wat doet het?
Functie Werking
Nauwkeurigheid
Diabetes De sensor wordt aangebracht op de achterkant 9,7%
van de bovenarm. Hierbij gaat een naaldje van
(dit mag volgens de ISO
5 mm de huid in. In dit naaldje zit een sensor,
15197:2015 ±15% zijn. Hierdoor
deze sensor is voorzien van een enzym wat het is het product nauwkeurig
glucoseniveau in de vloeistof onder de huid
genoeg om te gebruiken
meet. Deze meting wordt elke minuut
(Nederlands Normalisatiedoorgegeven aan de sensor op de huid
instituut, 2015))
waardoor bij het scannen van deze sensor de
waardes per minuut worden weergegeven.
Platform
De gegeven die gemeten worden, worden opgeslagen in de sensor. Met behulp van bluetooth
kan de sensor worden uitgelezen door de mobiele telefoon. De gegeven komen dan op de
FreeStyle LibreLink app. In deze app zijn de gegevens te zien, deze gegevens kunnen
doorgestuurd worden naar een praktijk.
API: geen toegang (mogelijk als praktijk inschrijven). Gebruiker kan gegevens wel zelf
doorsturen
Kosten
De sensor kost €59,90 (om de 14 dagen moet de sensor vervangen worden)
Het meetapparaat kost €59,90 (dit is optioneel, de sensor kan ook met een mobiele telefoon
worden uitgelezen)
De kosten worden mogelijk gedekt door de verzekering. Dit moet per persoon worden uitgezocht
omdat er bepaalde eisen geleden voor een dekking door de verzekering.
Materiaal
De sensor die boven de huid blijft zitten is 5 mm dik en heeft een diameter van 35 mm. Het
naaldje met de sensor die in de huid wordt geplaatst is 0,4 mm breed en wordt ongeveer 5 mm
onder de huid ingebracht. Het naaldje wat in de huid gaat is gemaakt van een enzym wat
reageert met glucose. Het is niet duidelijk waarvan de sensor op de huid is gemaakt, wel is
duidelijk dat hier een plakstrip omheen zit om de sensor op de huid te vast te maken. Daarnaast
is de sensor voorzien flashtechnologie waardoor het de waardes door kan sturen naar de
telefoon.
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Tabel 36: Uitwerking DexCom (Dexcom, 2020)

DexCom 6G
Merk: DexCom

Wat is het?
De DexCom G6 is een sensor die achter op de bovenarm, net boven de bil of op de buik wordt
bevestigd. Door het naaldje wat in de huid gaat kan de sensor de glucosewaardes in het lichaam
meten. Deze waardes worden doorgegeven aan de zender die in de sensor is bevestigd. Deze
zender stuurt de gegevens met behulp van bluetooth door naar de mobiele telefoon. In de app
wordt een overzicht gegeven van de glucosewaardes en komen waarschuwingen als de
glucosewaardes te hoog of te laag zijn. Dit product kan alleen worden gebruikt door mensen die
gediagnostiseerd zijn met Diabetes Mellitus.
Wat doet het?
Functie Werking
Nauwkeurigheid
Diabetes De sensor wordt aangebracht op de achterkant 9,8%
van de bovenarm, net boven de bil of op de
(dit mag volgens de ISO
buik. Hierbij gaat een naaldje in de opperhuid.
15197:2015 ±15% zijn. Hierdoor
In dit naaldje zit een sensor voorzien van een
is het product nauwkeurig
enzym wat het glucoseniveau kan meten. In de genoeg om te gebruiken
sensor moet de zender worden geplaatst. Deze (Nederlands Normalisatiezender wordt verbonden met de app op de
instituut, 2015))
telefoon. De sensor geeft de waardes door aan
de zender die dit met behulp van bluetooth
doorstuurt naar de telefoon.
Platform
De gegeven die gemeten worden, worden opgeslagen in de zender. Met behulp van bluetooth
kan de zender worden uitgelezen door de mobiele telefoon. De gegeven komen dan op de
Dexcom CLARITY app. In deze app zijn de gegevens te zien, deze gegevens kunnen
doorgestuurd worden naar 5 andere mensen die de gebruiker heeft toegevoegd aan zijn/haar
account.
API: geen toegang, de gebruiker kan de gegevens wel zelf doorsturen.
Kosten
De sensor kost €87,20 (om de 10 dagen moet de sensor vervangen worden)
Daarnaast moet een zender worden aangeschaft om de sensor uit te lezen, deze kost €207,10
(om de 3 maanden moet de zender worden vervangen)
Zender kan worden uitgelezen met de mobiele telefoon
Materiaal
De zender met sensor samen is boven de huid 1,5 cm dik, 4,6 cm lang en 3,3 cm breed. Het
naaldje van de sensor is gemaakt van dun platina en gecoat met glucoseoxidase. Deze wordt
net onder de huid geplaatst. De sensor op de huid is voorzien van een plakrand en een stuk
plastic. In het plastic wordt de zender geplaatst die ook gemaakt is van plastic en voorzien van
bluetooth om de gegevens door te sturen.

81

HealthySensor Systeem

Meten van stress
Tabel 37: Uitwerking Cortisol Pleister (Stanford University, 2018)

Cortisol
pleister

Merk: -

Wat is het?
De Cortisol pleister is een pleister voorzien van een membraan die het stressniveau kan meten.
Dit membraan scheidt de ionen van het zweet van de cortisol en zo kan het gehalte cortisol
worden gemeten. Deze pleister is gekozen omdat het een hele betrouwbare manier is om stress
te meten. Daarnaast zijn er vrij weinig mogelijkheden om stress te meten waardoor de keuze erg
gelimiteerd is.
Wat doet het?
Functie Werking
Nauwkeurigheid
Stress Deze pleister wordt op het lichaam geplakt.
Meet het stresshormoon wat de
Daarna meet de pleister de hoeveelheid cortisol betrouwbaarste manier is om
wat in het zweet aanwezig is. In de pleister zit
stress te meten, echter wordt
een membraan die de ionen in het zweet
het vanuit het zweet gedaan
scheidt van de cortisol. Dit wordt gemeten en zo waarin het hormoon minder
kan het gehalte cortisol worden bepaald in het
aanwezig kan zijn.
zweet.
Platform
Sensor detecteert Cortisol maar niet duidelijk hoe deze gegevens worden opgeslagen of
doorgestuurd.
Kosten
Het product is nog niet op de markt, de kosten zijn niet bekend.
Materiaal
De pleister is gemaakt van een waterproef beschermingslaag, een laag met een flexibele SEBS
substraat, PEDOT:PSS en een selectief membraan met daaronder een opvang reservoir. En
een laag met micro capillaire kanaalarrays om het zweet te verzamelen.
Tabel 38: Uitwerking V1bes (Kranck, z.d.)

V1bes
Merk:-

Wat is het?
Dit product is een ring voorzien van drie verschillende sensoren die de hersengolven, de hartslag
en de omgevingsstraling meten. Zo kunnen ze het stressniveau van de gebruiker bepalen. De ring
is voorzien van een elektrode en een antenna sensor. Dit product wordt meegenomen omdat de
manier waarop gemeten wordt erg betrouwbaar is, daarnaast is het product makkelijk in gebruik
Wat doet het?
Functie Werking
Stress De v1bes is een ring die drie bio signalen meet. Het is een ring
die om de vinger wordt gedragen en meet je hartslag,
hersengolven en de elektronische vervuiling in de omgeving. De
ring meet de hersengolven door de ring op het voorhoofd te
plaatsen, de hartslag wordt in de vinger gemeten en de
omgevingsfactoren worden constant door de ring gemeten.

Nauwkeurigheid
Het systeem
meet 3
verschillende
factoren en is erg
betrouwbaar

Platform
De gegevens worden doorgestuurd naar de v1bes app en hier worden de gemeten waardes
vergeleken met de gegevens die bekend zijn. Hier komt uiteindelijk een stressniveau uit. De ruwe
data kan niet worden gedownload.
Kosten
Het product kost €465,Materiaal
De ring is gemaakt van een verstelbaar bandje een kunststof blokje. In dit blokje is een elektrode
verwerkt die de hersengolven kan meten en de elektrische verandering in de huid. Daarnaast is er
een antenna sensor aanwezig die de voltage verandering in de huid en de omgevingsstaling meet.
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Smartwatch (Fitbit sense)
Voor dit onderzoek wordt de smartwatch Fitbit Sense niet gebruikt omdat deze niet klinische
gevalideerd is en geen toegang geeft tot de API van de stress. Dit product wordt wel
besproken omdat er een mogelijke oplossing in zit voor het concept. De smartwatch is
voorzien van een EDA-sensor die de elektrische geleiding van de huid meet, op basis van
deze geleiding kan het horloge iemand stressniveau bepalen. Mogelijk kan dit worden
geïmplementeerd in het concept of kan in de gaten gehouden worden wanneer er wel een
API is voor de stress. (Fitbit, z.d.).
API: toegang, nog niet voor stress

Meten van Slaap
Tabel 39: Uitwerking Withings sleep analyzer (Withings, z.d.-b)

Withings
sleep
analyzer
Merk:
Withings

Wat is het?
De withings sleep analyzer is een sensor die onder het matras wordt geplaatst. Deze sensor is
voorzien van een pneumatische sensor waarmee het product de hartslag, ademhaling en
lichaamsbeweging kan meten en een geluidssensor waarmee het product snurken en periodes van
niet ademen kan meten. Het product wordt meegenomen omdat de gebruiker tijdens het slapen
niks om het lichaam hoeft te dragen en het product is klinisch gevalideerd.
Wat doet het?
Functie Werking
Nauwkeurigheid
Slaap Het product wordt onder het matras neergelegd en aangesloten Medisch gekeurd
op het stroom. Het product is voorzien van een sound sensor
waarmee het product snurken of periodes van niet ademen kan
detecteren. Daarnaast is het product voorzien van een
pneumatisch sensor, deze sensor meet de druk die op de
sensor wordt vrijgegeven. Hierdoor kan de sensor de
lichaamsbeweging meten. De hartslag omdat bij elke klopping
het lichaam een mechanische beweging maakt en de
ademfrequentie omdat de sensor kan waarnemen of het
lichaam meet of minder druk uitoefent.
Platform
De gegevens worden opgeslagen in het product en via bluetooth doorgestuurd naar de Withings
Health mate app. In deze app worden de gegevens verwerkt en weergegeven. De gegevens
kunnen worden gedownload waarbij de ruwe data inzichtelijk is.
API: toegang, tot bijna alle gegevens. Zie §5.2 voor het overzicht.
Kosten
Het product kost €129,95
Materiaal
Het product is gemaakt van een premium stof en heeft de afmetingen van 190x637x5mm. het
product weegt 350 g en kan onder bijna elk matras worden gebruikt.
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Tabel 40: Uitwerking Sleep tracker (2M Engineering, 2020-b)

Sleep ID
Merk: 2M
Engineering

Wat is het?
De sleepID is een product wat de slaap meet, het meet de slaapbewegingen, slaapklimaat, slaaptijd
en slaaphouding. Het product is voorzien van verschillende sensoren, zoals een bewegingssensor,
om de parameters te meten. Dit product wordt meegenomen omdat het veel gebruikt wordt bij
medisch onderzoek.
Wat doet het?
Functie Werking
Nauwkeurigheid
Slaap Het product is voorzien van verschillende sensoren die het klimaat
Medisch getest
in de kamer monitoren. Daarnaast is het product voorzien van een
bewegingssensor die de slaapbewegingen en slaaphoudingen kan
monitoren.
Platform
De gegevens van de sleepID kunnen worden uitgelezen in een winkel van de beddenspecialist
Kosten
Het product wordt gebruikt voor onderzoek, het is niet bekent hoeveel het product kost
Materiaal
De sleep tracker is gemaakt van aluminium en is 7 mm dik. De sleeptracker wordt om de borst
gedragen met behulp van een elastisch band.

Telefoon apps
Er zijn ook verschillende apps voor de telefoon die slaap kunnen monitoren. Deze gaan af op
de ademhaling van een persoon. Echter, zijn deze apps niet heel betrouwbaar en moet je je
telefoon soms naast je in bed leggen. Dit kan voor gevaarlijke situaties zorgen. Hierdoor
worden apps niet meegenomen in dit onderzoek.

Meten van het voedingspatroon
Tabel 41: uitwerking voedingsapp (Myfitnesspal, z.d.)

Voedingsapp Wat is het?
Merk:
Myfitnesspal

De voedingsapp is een app waarin de gebruiker zijn/haar ingenomen voedsel kan registreren. De
app berekent op basis van wat er ingevoerd wordt hoeveel calorieën, vetten, koolhydraten en
eiwitten ingenomen zijn.
Wat doet het?
Functie Werking
Voeding In de app kunnen gebruiker invoeren hoeveel en wat ze gegeten
hebben. De app berekent op basis van deze gegevens de
calorieën, vetten, koolhydraten en eiwitten die de gebruiker
genomen heeft. Op basis van het geslacht, gewicht en het doel
van de gebruiker laat de app zien of de gebruiker te veel, te weinig
of precies genoeg voedingsstoffen genuttigd heeft.

Nauwkeurigheid
80-85 % omdat
gebruikers het
zelf in moeten
voeren

(Adriaansen,
2018)

Platform
De gegevens worden opgeslagen in de app. Deze zijn te downloaden en dan krijg je alle data over
de voedingsproducten die gegeten zijn.
API: toegang voor bedrijven. Zie §5.2 voor het overzicht.
Kosten
De meeste apps zijn gratis, alleen om meer functies te krijgen zoals voedingsschema’s moet
maandelijks een bedrag betaald worden. Dit bedrag verschilt per app.
Materiaal
Voor het gebruik van deze app is een mobiele telefoon nodig.
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Tabel 42: Uitwerking Dietsensor (DietSensor, 2020)

Dietsensor
Merk:
Dietsensor

Wat is het?
Dit product is een weegschaal die verbonden is met een app. Hierdoor kan de gebruiker zijn/haar
eten afwegen en op de app invoeren welk voedingsproduct op de weegschaal ligt. Zo kan de
weegschaal bepalen hoeveel calorieën iemand eet.
Wat doet het?
Functie Werking
Nauwkeurigheid
Voeding Dit is een weegschaal en app die gekoppeld zijn. In de app kan
80-85% omdat
de gebruiker aangeven welk product hij/zij gaat eten, de
de gebruiker zelf
weegschaal meet hoeveel de gebruiker gaat eten en zendt dit
het eten moet
door naar de app. De app berekent hoeveel voedingsstoffen er in invoeren
de inname zitten en slaat dit op.
(Adriaansen,

2018)
Platform
De weegschaal wordt door middel van bluetooth verbonden met de app op de telefoon. Zo kan op
de app het voedingsproduct worden gekozen en kan de weegschaal doorsturen hoeveel gram
gegeten is.
API: geen toegang. Zie §5.2 voor het overzicht.
Kosten
Het product kost €54,26 voor de weegschaal en €38,14 per jaar voor de app
Materiaal
Voor het gebruik van dit product is een mobiele telefoon nodig. Daarnaast is de weegschaal nodig
die voorzien is van een lcd-scherm, hierdoor kan de weegschaal ook zonder de app worden
gebruikt. De weegschaal kan tot 10 kg wegen en zend dit door naar de telefoon.
Tabel 43: Uitwerking Healbe (Healbe, z.d.)

Healbe
Merk: Healbe

Wat is het?
De Healbe is een horloge wat om de pols wordt gedragen. Het horloge is voorzien van een
optische sensor voor het meten van de hartslag en bio-impedantiesensoren die de calorie inname
meten.
Wat doet het?
Functie Werking
Nauwkeurigheid
Voeding In het horloge zitten bio-impedantiesensoren die de beweging
89%
van vloeistof in het lichaam meten. Als de gebruiker voedsel
nuttigt stijgt het glucoselevel. De cellen in het lichaam nemen
deze glucose op en daarbij ook water om de glucose te
verwerken. Op basis van de beweging van dit water kan het
horloge bepalen hoeveel calorieën iemand inneemt.
Platform
De gegevens worden opgeslagen op het apparaat en via bluetooth doorgestuurd naar de app. De
gegevens kunnen gedownload worden maar dit zijn de bewerkte gegevens en niet de ruwe data.
Door veiligheidsredenen kan de ruwe data niet worden gedownload.
Kosten
Het product kost €168,67
Materiaal
De lens is gemaakt van alkali-aluminiumsilicaat dun plaatglas omringt door ABS-kunststof.
Daarnaast is het horloge voorzien van een Bio-impedantie sensorcontactblok gemaakt van titanium
en een optische hartherkenningssensor gemaakt van polycarbonaat plastic. De bandjes die
beschikbaar zijn zijn gemaakt van vloeibare siliconen en de gesp is gemaakt van aluminium. Het
horloge weegt 45g.
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Meten van respiratoire indicatoren
Tabel 44: Uitwerking Armsensor (BioOptics World Editors, 2018)

Armsensor

Wat is het?
De armsensor is een sensor die voorzien is van organische elektrodes en met behulp van LED licht
het SpO2 gehalte bepaald. De sensor kan op heel het lichaam worden bevestigd, door het
gereflecteerde licht te meten kan bepaald worden hoeveel SpO2 in dat lichaamsdeel aanwezig is.
Wat doet het?
Functie Werking
Nauwkeurigheid
SpO2 De sensor heeft organische elektrodes die LED licht op de
Niet bekend
huid zenden. Op basis van het gereflecteerde licht kan de
sensor bepalen hoeveel SpO2 op dat moment in dat
lichaamsdeel aanwezig is.
Platform
Het is niet duidelijk hoe de gegevens doorgestuurd kunnen worden.
Kosten
Het product is nog niet op de markt, de kosten zijn nog niet bekend.
Materiaal
De sensor is gemaakt van organische elektrodes deze zijn geprint op buigbaar plastic.

Saturatiemeter
De saturatiemeter is het apparaat wat in het ziekenhuis wordt gebruikt om de SpO2 te
meten. Dit is een apparaat wat op de vingertop wordt geplaatst. Op basis van een optisch
sensor (fotoplethysmografie) wordt het SpO2 bepaald. Hierbij wordt gekeken naar hoeveel
licht geabsorbeerd is in plaats van hoeveel licht teruggekaatst wordt. Dit product wordt
meegenomen in het marktonderzoek omdat het op dit moment de manier is in het
ziekenhuis, echter wordt het product niet volledig uitgewerkt omdat het de gegevens (bijna)
niet doorstuurt naar platformen en het is niet makkelijk in gebruik (Oxycure, 2010).

Meten van fysieke activiteit
Tabel 45: Uitwerking Activ8 (Activ8, 2020)

Activiteit
tracker
Merk:
Activ8

Wat is het?
De activiteit tracker is een product van Activ8. Het product is voorzien van een bewegingssensor
waardoor het product de activiteit van de gebruiker kan meten. Het product wordt gedragen in de
broekzak van de gebruiker.
Wat doet het?
Functie Werking
Activiteit Het product is voorzien van een bewegingssensor die waarneemt
wanneer iemand beweegt. Door een algoritme in het apparaat kan
het product berekenen of iemand zit, staat, loop, fietst, rent of ligt.

Nauwkeurigheid
Medisch
gevalideerd

Platform
Het product kan de gegevens met behulp van bluetooth doorsturen naar een platform op de Cloud.
Daarna worden de gegevens verwerkt in de app van activ8 en kan de gebruiker zijn persoonlijke
data inzien. Hier is het ook mogelijk om de ruwe data te downloaden.
Kosten
Het product kost €139,Materiaal
Het product is voorzien van een bewegingssensor met daaromheen een kunststof behuizing. Het
apparaat heeft de afmetingen 30x32x10mm en weegt 20g. De batterij in het apparaat gaat 30 dagen
mee en het duurt minder dan 2 uur om de batterij volledig op te laden.
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Meten van zithouding
Tabel 46: Uitwerking Garmin Stoelsensor (Interstuhl, z.d.)

Wat is het?
Dit is een sensor die onder de bureaustoel geplaatst moet worden. En werkt alleen op stoelen met
Garmin
bureaustoel synchroon mechaniek. In de app op de computer kunnen de gegevens worden bekeken, hierin staat
sensor S4.0 het aantal uur dat iemand zit en hoe iemand op zijn stoel zit.
Wat doet het?

Merk:
Interstuhl &
Garmin

Functie Werking
Nauwkeurigheid
Zithouding Deze sensor wordt onder de bureaustoel geplaatst. De sensor wordt
De bijgeleverde USB-stick wordt in de computer
gekalibreerd op het
geplaatst zodat het zitgedrag en meldingen om van zitgedrag van de gebruiker.
zithouding te veranderen op de computer zichtbaar
Dit zorgt voor individuele
worden. Deze sensor houdt het zitgedrag bij en
feedback. Daarnaast heeft
geeft ook meldingen om te bewegen en van
het product een EC
zithouding te veranderen. Zo voorkomt het verkeerd verklaring voor medische
en lang zitten. (Easy4Office, z.d.)
producten.
Platform
De gegevens die gemeten worden, worden doorgestuurd naar de meegeleverde USB-stick. Deze
gegevens kunnen worden ingezien in de app en worden gedownload en opgeslagen.
API: geen API beschikbaar, gegevens opgeslagen op computer. Zie §5.2 voor het overzicht.
Kosten
Het product kost €108,30
Materiaal
Het product is voorzien van een sensor die omhult is door een kunststof behuizing. Daarnaast zit er
een houder van kunststof bij die onder de stoel geplakt kan worden. Hier kan de sensor in geplaatst
worden. Er wordt ook een USB-stick meegeleverd die in de computer gestoken moet worden.

Tabel 47: Uitwerking Upright go (Upright, z.d.)

Upright Go
Merk:
Upright

Wat is het?
De upright go is een product wat de zithouding kan meten. In het apparaat zit een multi-axiale
accelerometer die de beweging en hoek van de gebruiker kan meten. Het product wordt op de rug
geplakt of op de rug gedragen met behulp van een ketting.
Wat doet het?
Functie Werking
Nauwkeurigheid
Zithouding In dit product zit een multi-axiale accelerometer die de hoek van Aanrader van
je lichaam en de beweging kan meten. Zo kan het apparaat de
fysiotherapeuten
beweging bijhouden en meten hoeveel iemand zit. Daarnaast
en chiropractors
kan het product meten in welke hoek het lichaam zit en zo kan
het product meten of de gebruiker een geode zithouding heeft.
Mocht dit niet het geval zijn gaat het apparaat trillen om de
gebruiker te waarschuwen over de houding.
Platform
Het product kan met behulp van bluetooth verbonden worden met een mobiele telefoon. Het product
stuurt de gegevens door naar de app waar de gegevens overzichtelijk weer worden gegeven. In deze
app kunnen de gegevens gedownload worden, echter dit is niet de ruwe data.
Kosten
Het product kost €68,60
Materiaal
In het product zit een multi-axiale accelerometer, deze is omhult door een kunststof behuizing. De
afmetingen van deze behuizing zijn 4,8x2,89x0,86cm en het product weegt 178g. daarnaast kan een
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keuze gemaakt worden tussen het product op de rug plakken met een siliconen plakstrip of het
product bevestigen aan een ketting gemaakt van siliconen. De batterij gaat 35 uur mee.
Tabel 48: Uitwerking Lumo lift (lumo, 2020)

Lumo lift
Merk: Lumo

Wat is het?
Lumo lift is een product wat de zithouding meet. Het meet hoeveel uur iemand zit en de manier
waarop iemand zit. Dit apparaat wordt gedragen als een broche onder het sleutelbeen. Het is
voorzien van een multi-axiale accelerometer en kan zo de zithouding bepalen.
Wat doet het?
Functie Werking
Nauwkeurigheid
Zithouding De lumo lift is voorzien van een multi-axiale accelerometer.
90% van de
Deze meet op verschillende assen beweging en de hoek.
gebruikers merkte
Hierdoor kan het product bepalen of iemand rechtop zit. Ook
verbetering
kan het product hierdoor bepalen of iemand zit of loopt. Mocht
de gebruiker geen goede zithouding hebben gaat het apparaat
trillen om de gebruiker te waarschuwen op de verkeerde
zithouding.
Platform
Het product kan verbonden worden met een mobiele telefoon door middel van bluetooth. Het
product stuurt de gegevens door naar de app en die worden hierin overzichtelijk weergegeven. De
gegevens in de app kunnen gedownload worden maar dat is niet de ruwe data.
Kosten
Het product kost €40,99
Materiaal
Dit product bestaat uit 2 onderdelen de sensor en de clip. De sensor weegt 11,50 g en heeft de
afmetingen 4,45x2,54x1,27 cm. De sensor is gemaakt van geborsteld aluminium met in het midden
een magnetisch stuk. De clip weegt 1,0 g en heeft de afmetingen 1,52x1,52x0,25 cm en is
magnetisch. Dit wordt op het magnetische gedeelte van de sensor geplaatst. De batterij gaat 2
dagen mee en het duurt 2 tot 4 uur om de batterij volledig op te laden.
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4 Concepten
4.1 Omgevingsfactoren

Figuur 23: Morfologische kaart omgevingsfactoren

Op basis van de morfologische kaart (figuur 23) zijn in tabel 49 de drie verschillende
concepten voor het meten van de omgevingsfactoren te zien die zijn samengesteld. De
concepten zijn uitgewerkt met een beschrijving, de voor- en nadelen, de verbeterpunten en
een tekening van de onderdelen van het concept.
Tabel 49: Morfologisch schema omgevingsfactoren

Sensoren (energie
transformatie)

Geheugen
(opslaan van
gegevens)
Vervoeren van
gegevens
Systeem
(verwerken van
gegevens)
Systeem
(samenvoegen van
gegevens)

Concept 1
Temperatuur:
Smart city
Geluid:
Smart city
Luchtkwaliteit:
Smart city
Lichtintensiteit:
Smart city
Lichtkleur:
Lumu power
Intern geheugen op
het apparaat

Concept 2
Temperatuur:
Ned Air smartsensor
Geluid:
Ned Air smartsensor
Luchtkwaliteit:
Ned Air smartsensor
Lichtintensiteit:
Lumu power
Lichtkleur:
Lumu power
Intern geheugen op
het apparaat

Concept 3
Temperatuur:
DS18S20
Geluid:
Grove-sound sensor
Luchtkwaliteit:
CO2 sensor
Lichtintensiteit:
Luxsensor
Lichtkleur:
Lumu power
Intern geheugen op
het apparaat

Bluetooth of wifi

Bluetooth of wifi

Bluetooth of wifi

Computerprogramma Computerprogramma Computerprogramma
of mobiele app
of mobiele app
of mobiele app
Softwareprogramma
(Artificial intelligence)

Softwareprogramma
(Artificial intelligence)

Softwareprogramma
(Artificial intelligence)
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Concept 1: Smart City
De combinatie van concept 1 heeft als basis de Smart citizen kit.

-

-

De smart citizen kit: Dit is een apparaat die voorzien is van verschillende
sensoren. De sensoren op het apparaat meten de omgevingstemperatuur, het
omgevingsgeluid, de luchtvochtigheid, het CO2 gehalte en de lichtintensiteit.
Het product kan worden verbonden met wifi waardoor de gegevens gelijk
doorgestuurd worden naar het platform waar de gegevens overzichtelijk
weergegeven worden. Mocht het product meegenomen worden of niet
verbonden kunnen worden met wifi kan het product voorzien worden van een
SD-kaart. Op deze kaart worden de gegevens opgeslagen die vervolgens
geëxporteerd kunnen worden naar het platform waar een overzicht komt van
de gegevens. Dit product is gekozen omdat het bijna alle parameters meet.
Lumu power: Dit product wordt gebruikt omdat de smart citizen kit niet de
lichtkleur meet. De lumu power is een apparaat wat in een IPhone gedaan kan
worden en waarmee de lichtkleur gemeten kan worden met behulp van een
app. Dit product is gekozen omdat het een van de weinige producten is die de
lichtkleur meet.

In figuur 24 is de tekening van het concept te zien. In §3.1.2 zijn de producten individueel
besproken en uitgelegd. Daarnaast zijn in tabel 50 de voor- en nadelen en verbeterpunten
benoemd.
Tabel 50: Voor- en nadelen Concept 1 omgevingsfactoren

Voordelen
Meet bijna alle parameters
in 1 product
Alle gegevens komen in een
app
Makkelijk in gebruik

Nadelen
Geeft de gegevens niet
gelijk weer op een
schermpje.
De lumu power meet niet
constant de lichtkleur

Verbeterpunten
De lumu power kan alleen
gebruikt worden op
Appleproducten. Er moet
een oplossing gevonden
worden die alle gebruikers
kunnen gebruiken.
Geen omhulsel voor de
smart citizen kit

Figuur 24: Uitwerking concept 1 omgevingsfactoren
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Concept 2: Ned Air Smartsensor
De combinatie van concept 2 heeft als basis de Ned Air Smartsensor die gecombineerd
wordt met de lumu power.
- De Ned Air Smartsensor: dit is een apparaat die de temperatuur, de
luchtvochtigheid, het CO2 gehalte en het omgevingsgeluid meet. Deze gegevens
worden weergegeven op een platform.
- De lumu power: dit is een apparaatje wat aangesloten kan worden op een Apple
telefoon en met behulp van een app de lichtintensiteit en de lichtkleur meten. Dit
wordt weergegeven in de app.
De uitwerking van dit product is weergegeven in figuur 25. In §3.1.2 zijn de producten
individueel besproken en uitgelegd. Daarnaast zijn in tabel 51 de voor- en nadelen en de
verbeterpunten benoemd.
Tabel 51: Voor- en nadelen concept 2 omgevingsfactoren

Voordelen
Heeft maar 2 losse
producten
Gegevens worden
weergegeven op een
platform

Nadelen
Geeft de gegevens niet
gelijk weer op een
schermpje.
De lumu power meet niet
constant de lichtkleur
Is erg prijzig en heeft
maandelijkse kosten

Verbeterpunten
De lumu power kan alleen
gebruikt worden op
Appleproducten. Er moet
een oplossing gevonden
worden die alle gebruikers
kunnen gebruiken.

Figuur 25: Uitwerking concept 2 omgevingsfactoren
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Concept 3: Losse sensoren
Het laatste concept is opgebouwd uit losse sensoren. Dit zorgt ervoor dat er makkelijk een
sensor toegevoegd kan worden en de ruwe data sowieso uitgelezen kan worden. Een nadeel
hiervan is dat het product volledig opgebouwd moet worden en ook een programma moet
worden geschreven voor het uitlezen van de sensoren. De producten die gebruikt worden
zijn:

-

De grove-sound sensor
De luxsensor
De DS18S20
De CO2 sensor

Daarnaast wordt de lumu power gebruikt voor het meten van de lichtkleur. Dit is een
apparaat wat op een Apple telefoon kan worden aangesloten. Met behulp van een app kan
zo de lichtkleur worden gemeten. De uitwerking van dit concept is te zien in figuur 26. In
§3.1.2 zijn de producten individueel besproken en uitgelegd. In tabel 52 zijn de voor- en
nadelen en verbeterpunten benoemd.
Tabel 52: Voor- en nadelen concept 3 omgevingsfactoren

Voordelen
Sensoren toevoegen
Zelf de ruwe data beheren
Redelijk goedkoop

Nadelen
Geeft de gegevens niet
gelijk weer op een
schermpje.
De lumu power meet niet
constant de lichtkleur
Product helemaal opbouwen

Verbeterpunten
De lumu power kan alleen
gebruikt worden op
Appleproducten. Er moet
een oplossing gevonden
worden die alle gebruikers
kunnen gebruiken.
Luchtvochtigheidssensor
toevoegen

Figuur 26: Uitwerking concept 3 omgevingsfactoren
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4.2 Keuze concepten omgevingsfactoren
Tussen de drie concepten voor het meten van de omgevingsfactoren moet een keuze
gemaakt worden. Uit de drie concepten wordt één concept gekozen om te optimaliseren en
uit te werken. Om deze keuze te kunnen maken zijn de verschillende producten getoetst aan
het pakket van eisen. De eisen hebben allemaal dezelfde weging. De producten kunnen
scoren tussen de 5 als heel goed en de 1 als heel slecht. Deze punten worden uiteindelijk
een gemiddelde.
Tabel 53: Score producten omgevingsfactoren pakket van eisen
DS18S20
sensor

Luxsensor

Grouve-sound
sensor

CO2 sensor

Lumu power

Ned Air sensor

Smart Citizen
kit

Onbewerkte data

5

5

5

5

5

5

5

5

5

3

1

1

1

1

5

5

4

4

4

4

4

Markttoegang

5

5

5

5

5

5

5

Prijs

5

3

2

5

5

5

5

Grootte

5

5

5

5

5

5

5

Gewicht

5

5

5

5

5

5

5

Meerdere
sensoren
Kwaliteit

Materiaal

5

Lichaamsvorm

X

Ontwerp

X

5
X

5
X

X

5
X

X

5
X

X

5
X

X

5
X

X

X

App

5

5

5

2

2

2

2

Batterij

5

5

5

5

5

5

5

Veiligheid

5

5

5

5

5

5

5

Totaal

5

4,8

4,5

4,3

4,3

4,3

4,3

Tabel 54: Score concepten omgevingsfactoren

Concept 1
Smart Citizen Kit
Lumu power
4,75

Concept 2
Ned air smartsensor
Lumu power
4,65

Concept 3
Losse sensoren
Lumu power
4,34

In tabel 53 zijn de scores van de individuele producten te zien. In tabel 54 zijn de gemiddelde
scores van de concepten te zien. Hierin is te zien dat concept 1 het beste scoort, dit betekent
dat dit concept het beste voldoet aan de eisen die aan het product zijn gesteld. Op basis van
deze score wordt concept 1 gekozen als beste van de drie en wordt dit concept
geoptimaliseerd. Dit wordt gedaan in §5.1 optimalisatie concepten.
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4.3 Lichamelijke parameters

*1: De bloedsuikerspiegel wordt niet gemeten in de concepten omdat de producten die gebruikt kunnen worden alleen
nuttig zijn voor gebruikers die al gediagnostiseerd zijn en het is niet mogelijk om de gegeven door te sturen naar het
platform.

Figuur 27: Morfologische kaart lichamelijke parameters
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Tabel 55: Morfologisch schema lichamelijke parameters

Concept 1
Hartslag:
Smartwatch
(Withings
Scanwatch)
Activiteit :
Smartwatch
Zithouding:
(Lumo lift)
broche sensor
Slaap:
Smartwatch
Stress:
X
Voeding:
App
(smartwatch)
Bloeddruk:
(HeartGuide)
Opblaasbaar
bandje
Zuurstofsaturatie:
Smartwatch
Ademfr.:
Smartwatch
Bloedsuiker
spiegel1:
X

Concept 2
Hartslag:
Ouraring
Activiteit:
Ouraring
Ergonomie:
Garmin
stoelsensor
Slaap:
Ouraring
Stress:
Pleister
Voeding:
Healbe
Bloeddruk:
Polsmeter
(RS7 Intelli
IT)
Zuurstofsaturatie:
X
Ademfr.:
Ouraring
Bloedsuiker
spiegel1:

geheugen
(opslaan van
gegevens)

Intern
geheugen op
het apparaat

Vervoeren van
gegevens
Systeem
(verwerken
van gegevens)

Bluetooth of
wifi
Computer
programma of
mobiele app

Intern
geheugen
op het
apparaat
Bluetooth of
wifi
Computer
programma
of mobiele
app
Software
programma
(Artificial
intelligence)

Sensoren
(energie
transformatie)

Systeem
Software
(samenvoegen programma
van gegevens) (Artificial
intelligence)

X

Concept 3
Hartslag:
Borstband
(Qardiocore)
Activiteit:
Borstband
Ergonomie:
(upright go) Rug
sensor
Slaap:
Sleep tracker
Stress:
V1bes
Voeding:
Slimme
weegschaal
(dietsensor)
Bloeddruk:
Armmeter
(Evolv)
Zuurstofsaturatie:
X
Ademfr.:
Borstband
Bloedsuiker
spiegel1:
X

Concept 4
Hartslag:
vivosmart
Activiteit:
Vivosmart
Zithouding:
(upright go)
Rug sensor
Slaap:
Vivosmart
Stress:
Vivosmart
Voeding:
App
(smartwatch)
Bloeddruk:
Opblaasbaar
bandje
(HeartGuide)
Zuurstofsaturatie:
Vivosmart
Ademfr.:
X
Bloedsuiker
spiegel1:
X

Intern geheugen
op het apparaat

Intern
geheugen op
het apparaat

Intern
geheugen op
het apparaat

Concept 6
Hartslag:
Borstband
(Qardiocore)
Activiteit:
Smartwatch
(Withings
Scanwatch)
Ergonomie:
Garmin
stoelsensor
Slaap:
Withings
sleep
analyzer
Stress:
Vivosmart
Voeding:
Healbe
Bloeddruk:
Armmeter los
manchet
Zuurstofsaturatie:
Smartwatch
Ademfr:
Borstband
Bloedsuiker
spiegel1:
X
Intern
geheugen op
het apparaat

Bluetooth of wifi

Bluetooth of
wifi
Computer
programma
of mobiele
app
Software
programma
(Artificial
intelligence)

Bluetooth of
wifi
Computer
programma of
mobiele app

Bluetooth of
wifi
Computer
programma of
mobiele app

Software
programma
(Artificial
intelligence)

Software
programma
(Artificial
intelligence)

Computer
programma of
mobiele app
Software
programma
(Artificial
intelligence)

Concept 5
Hartslag:
SpO2 horloge
Activiteit:
SpO2 horloge
Ergonomie:
(Lumo lift)
Broche
sensor
Slaap:
Withings
sleep
analyzer
Stress:
Pleister
Voeding:
App
Bloeddruk:
Armmeter
(Evolv)
Zuurstofsaturatie:
SpO2 horloge
Ademfr:
SpO2 horloge
Bloedsuiker
spiegel1:

X

*1: De bloedsuikerspiegel wordt niet gemeten in de concepten omdat het product wat gebruikt kan worden alleen nuttig is voor
gebruikers die al gediagnostiseerd zijn en het is niet mogelijk om de gegeven door te sturen naar het platform.

Op basis van de morfologische kaart (figuur 27) zijn in tabel 55 de zes verschillende
concepten voor het meten van lichamelijke factoren te zien die zijn samengesteld. De
concepten zijn uitgewerkt met een beschrijving, de voor- en nadelen, de verbeterpunten en
een tekening van de onderdelen van het concept. Hoe de producten werken en wat de
producten doen is te zien in §3.2.2.
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Concept 1: basis Withings Scanwatch
De combinatie van concept 1 heeft als basis de Withings Scanwatch.
- De Withings Scanwatch: Dit is een smartwatch die de hartslag, activiteit, slaap,
SpO2 en voeding (op basis van een voedingsapp) meet. Dit horloge is als basis voor
concept 1 gekozen omdat het product veel verschillende parameters meet.
Daarnaast is het horloge klinisch gevalideerd.
- De HeartGuide: Dit product is een horloge en meet de bloeddruk. In het horloge is
een opblaasbaar bandje verwerkt waardoor de bloeddruk gemeten kan worden. Dit
horloge is gekozen voor concept 1 omdat het bandje mogelijk geïntegreerd kan
worden in de Withings Scanwatch of als los bandje kan worden geproduceerd.
- Lumo lift: Dit product is een sensor die als broche gedragen wordt. In het product zit
een multi-axiale accelerometer die de hoek van het lichaam kan meten. Hierdoor kan
het product meten in welke zithouding de gebruiker zich bevindt. Dit product is
gekozen voor concept 1 omdat het een klein product is en makkelijk in gebruik is.
Alle gegevens worden opgeslagen op de server van het product zelf. In figuur 28 is de
uitwerking van concept 1 te zien. Dit zijn de losse producten, de uitwerking van de producten
individueel is te zien in §3.2.2.
Tabel 56: Voor- en nadelen concept 1 lichamelijke parameters

Voordelen
Meet bijna alle parameters
in 1 product
Alle gegevens komen in een
app
Makkelijk in gebruik

Nadelen
2 horloges
Prijzig
Iets om tijdens het slapen
Stress wordt niet gemeten

Verbeterpunten
De broche sensor is
mogelijk niet de beste
sensor voor zithouding
De bloeddrukmeter kan
mogelijk verwerkt worden in
de smartwatch
Mogelijk kan een software
programma of een sensor
worden toegevoegd aan de
smartwatch voor stress

Figuur 28: Uitwerking concept 1 lichamelijke parameters
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Concept 2: basis Ouraring
De combinatie van concept 2 heeft als basis de Ouraring.
- Ouraring: Dit product is een ring die verschillende parameters meet. De ring heeft
verschillende sensoren die de hartslag, activiteit, slaap en ademfrequentie meten.
Deze ring is als basis van concept 2 gekozen omdat de ring op zichzelf al veel meet.
- Healbe: Dit is een horloge die met behulp van bio impedantie de calorie inname van
de gebruiker kan meten. Het is een erg betrouwbare manier om de calorie inname te
meten, hierdoor is dit horloge gekozen voor dit concept. Daarnaast is dit horloge ook
gekozen omdat er nog geen horloge in het concept aanwezig is dus het product niet
in de weg kan zitten.
- Cortisol pleister: Dit product is een pleister die op het lichaam kan worden geplakt.
In de pleister zijn producten aanwezig die de cortisol van het zweet kunnen scheiden
en zo kan het gehalte cortisol worden bepaald. Dit geeft de hoeveelheid
stresshormoon weer in het zweet en kan zo bepalen hoeveel stress iemand heeft.
Deze pleister is gekozen omdat het een erg betrouwbaar product is.
- Bureaustoel sensor: Voor het meten van de zithouding wordt de bureaustoelsensor
gebruikt. Dit is een sensor die onder de bureaustoel kan worden geplakt en zo meer
hoe iemand op de stoel zit en hoelang iemand op een stoel zit. Er is voor dit product
gekozen omdat het makkelijk in gebruik is en niet op het lichaam bevestigd hoeft te
worden.
- RS7 Intelli IT: Dit product is een bloeddrukmeter voor om de pols. Het meetapparaat
en de manchet zijn één product. Hierdoor is het product makkelijk mee te nemen. Er
is voor dit product gekozen omdat het makkelijk mee te nemen is en het product is
klinisch gevalideerd.
De gegevens van de Ouraring, de Healbe, de Bureaustoel sensor en de RS7 Intelli IT
worden met behulp van bluetooth doorgestuurd naar de app. De Cortisol pleister is erg lastig
uit te lezen, hierdoor moet voor dit product een vervangend product worden bedacht. In
figuur 29 is de uitwerking van het concept te zien. Dit zijn de losse producten, de uitwerking
van de producten individueel is te zien in §3.2.2.
Tabel 57: Voor- en nadelen concept 2 lichamelijke parameters

Voordelen
Makkelijk in gebruik
Mogelijk sensoren
toevoegen aan de
ouraring

Nadelen
Pleister niet makkelijk uit te
lezen
Veel verschillende producten
Slaap wordt gemeten met
een apparaat om het lichaam

Verbeterpunten
Zithouding kan ook door een andere
sensor worden gemeten
Pleister moet door een andere sensor
gemeten worden
Sensor Healbe implementeren in Ouraring

Figuur 29: Uitwerking concept 2 lichamelijke parameters
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Concept 3: basis Borstband
De combinatie van concept 3 heeft als basis de borstband van QardioCore, gecombineerd
met een rugsensor (Upright go), de sleep tracker, de dietsenor, de V1bes en een
bloeddrukmeter voor de arm (Evolv).
- Qardiocore: Meet de hartslag en ademfrequentie. Het apparaat beschikt over
elektrodes die de elektrische geleiding van het hart meten, zo kan het apparaat de
hartslag bepalen. Op basis van de hartslag kan ook de ademfrequentie bepaald
worden.
- Upright Go: dit is een product wat op de rug wordt geplakt of met behulp van een
ketting om de nek wordt gehangen. Dit product is voorzien van een
multiaccelerometer en kan zo de hoek van het bovenlichaam meten. Zo kan het
product bepalen of de gebruiker goed zit. Dit product kan mogelijk gecombineerd
worden met de borstband zodat één product ontstaat.
- SleepID: dit product wordt gedragen tijdens het slaap op de borst. Het meet
verschillende aspecten van de slaap. Dit product is gekozen voor dit concept omdat
bij dit concept al een borstband wordt gebruikt. Daarnaast is het product ook erg
betrouwbaar
- Dietsensor: Dit is een weegschaal die via bluetooth gekoppeld is aan de app op een
telefoon. In deze app wordt ingevoerd welk voedingsmiddel op de weegschaal ligt.
De weegschaal stuurt het gewicht door naar de app en die berekend hoeveel
voedingsstoffen in het eten aanwezig zijn. Zo wordt de voedingsinname bijgehouden.
Er is voor dit product gekozen omdat het betrouwbaarder is dan een voedingsapp
omdat het voedsel wordt afgewogen.
- V1bes: Dit is een ring die op basis van drie metingen de stress kan bepalen. De ring
meet hersengolven, hartslag en elektrische omgevingsstraling. Op basis van deze
gegevens wordt het stressniveau van de gebruiker weergegeven. Er is voor dit
product gekozen omdat er in dit concept nog geen producten om de vingers worden
gebruikt en dit een erg betrouwbare manier is om stress te meten.
- Evolv: dit is een bloeddrukmeter waarin het meetapparaat en het manchet één zijn.
Hierdoor is het product makkelijk mee te nemen. Er is voor dit product gekozen
omdat het erg betrouwbaar is en makkelijk in gebruik.
De gegevens die gemeten worden kunnen allemaal weergegeven worden in een app. In
figuur 30 is de uitwerking van het concept te zien. Dit zijn de losse producten, de uitwerking
van de producten individueel is te zien in §3.2.2.
Tabel 58: Voor- en nadelen concept 3 lichamelijke parameters

Voordelen

Nadelen

Verbeterpunten

Hartslag erg
nauwkeurig
bepaald

Veel
verschillende
producten

Voeding
makkelijk in te
voeren,
nauwkeuriger
dan
voedingsapps

Niet alle
gegevens
worden
makkelijk
weergegeven
in een app

Slaap kan
worden
gemeten door
een ander
apparaat
Stress meten
door een andere
sensor

Borstband
mogelijk
oncomfortabel
Figuur 30: Uitwerking concept 3 lichamelijke parameters
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Concept 4: basis Garmin Vivosmart
De combinatie van concept 4 heeft als basis de activity tracker Garmin Vivosmart 4.
- Garmin Vivosmart 4: Dit product is een horloge wat om de pols gedragen wordt. Dit
product meet door middel van optische sensoren de hartslag, activiteit, slaap, SpO2,
stress en voeding (op basis van een voedingsapp). Er is voor dit product gekozen
omdat dit product op zichzelf al veel parameters meet.
- De HeartGuide: Dit product is een horloge en meet de bloeddruk. In het horloge is
een opblaasbaar bandje verwerkt waardoor de bloeddruk gemeten kan worden. Dit
horloge is gekozen voor concept 1 omdat het bandje mogelijk geïntegreerd kan
worden in de Garmin Vivosmart 4 of als los bandje kan worden geproduceerd.
- Upright Go: dit is een product wat op de rug wordt geplakt of met behulp van een
ketting om de nek wordt gehangen. Dit product is voorzien van een multi-axiale
accelerometer en kan zo de hoek van het bovenlichaam meten. Zo kan het product
bepalen of de gebruiker goed zit. Er is voor dit product gekozen omdat het makkelijk
in gebruik is en goed nauwkeurig is.
De meetgegevens van de sensoren kunnen allemaal weergegeven worden op een app van
het product zelf. In figuur 31 is de uitwerking van dit concept te zien. Dit zijn de losse
producten, de uitwerking van de producten individueel is te zien in §3.2.2.
Tabel 59: Voor- en nadelen concept 4 lichamelijke parameters

Voordelen
Horloge niet erg groot
Makkelijk overzicht
Makkelijk in gebruik

Nadelen
2 horloges
Slapen met iets om het
lichaam
Zithouding mogelijk
oncomfortabel

Verbeterpunten
Mogelijk bandje van
Heartguide los maken,
hierdoor maar 1 horloge
Houding door een andere
sensor meten
Andere sensor voor
zithouding

Figuur 31: Uitwerking concept 4 lichamelijke parameters
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Concept 5: basis SpO2 horloge
De combinatie van concept 5 heeft als basis het SpO2 horloge van 2M Engineering. Deze
wordt gecombineerd met de Withings sleep analyzer, een voedingsapp, de bloeddrukmeter
om de arm (Evlov), de pleister en de broche sensor (Lumo lift).
- SpO2 horloge: Dit product is een horloge die om de pols wordt gedragen en op
basis van optische sensoren de hartslag, ademfrequentie, SpO2 niveau en activiteit
meet. Er is voor dit product gekozen omdat het meerdere parameters tegelijkertijd
meet en omdat het product uiteindelijk klinisch gevalideerd is.
- Voedingsapp (Myfitnesspal): voor het bijhouden van de voeding wordt een
voedingsapp gebruikt. Hierbij moet de gebruiker zelf op de telefoon invoeren hoeveel
en wat de gebruiker inneemt op een dag. Er is voor dit product gekozen omdat de
meeste gebruikers de telefoon dagelijks bij zich hebben en het zo makkelijk is om je
voeding in te voeren.
- Evolv: dit is een bloeddrukmeter waarin het meetapparaat en het manchet één zijn.
Hierdoor is het product makkelijk mee te nemen. Er is voor dit product gekozen
omdat het erg betrouwbaar is en makkelijk in gebruik.
- Withings sleep analyzer: Deze sensor meet de slaapkwaliteit, de sensor wordt
onder het matras geplaatst en meet de beweging en ademhaling van de gebruiker.
Op basis hiervan kan de sensor bepalen wanneer iemand slaapt, hoelang iemand
slaapt en in welke slaapfase de persoon is.
- Cortisol pleister: Dit product is een pleister die op het lichaam kan worden geplakt.
In de pleister zijn producten aanwezig die de cortisol van het zweet kunnen scheiden
en zo kan het gehalte cortisol worden bepaald. Dit geeft de hoeveelheid
stresshormoon weer in het zweet en kan zo bepalen hoeveel stress iemand heeft.
Deze pleister is gekozen omdat het een erg betrouwbaar product is.
- Lumo lift: Dit product is een sensor die als broche gedragen wordt. In het product zit
een multi-axiale accelerometer die de hoek van het lichaam kan meten. Hierdoor kan
het product meten in welke zithouding de gebruiker zich bevindt. Dit product is
gekozen voor concept 5 omdat het een klein product is en makkelijk in gebruik is.
Bijna alle gegevens worden weergegeven in de app van het product, alleen de Cortisol
pleister heeft dit niet. Deze kan moeilijk worden uitgelezen en moet worden vervangen door
een ander product. In figuur 32 is de uitwerking van dit concept te zien. Dit zijn de losse
producten, de uitwerking van de producten individueel is te zien in §3.2.2.
Tabel 60: Voor- en nadelen concept 5 lichamelijke parameters

Voordelen

Nadelen

Verbeterpunten

Niks om
tijdens het
slapen
Horloge erg
nauwkeurig
Makkelijk in
gebruik

Veel
verschillende
producten
Pleister geeft
niet makkelijk
de data weer
Sensor
zithouding
mogelijk
oncomfortabel

Andere sensor
voor stress
Andere sensor
voor zithouding

Figuur 32: Uitwerking concept 5 lichamelijke parameters
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Concept 6: basis beste product per functie
De combinatie van concept 6 heeft als basis dat per functie het beste product wordt
gekozen. Deze producten worden samengevoegd tot één geheel. Hieronder zijn de
producten en hun functies benoemd:
- Qardiocore: Meet de hartslag en ademfrequentie. Het apparaat beschikt over
elektrodes die de elektrische geleiding van het hart meten, zo kan het apparaat de
hartslag bepalen. Op basis van de hartslag kan ook de ademfrequentie bepaald
worden. Dit product is gekozen omdat het klinisch gevalideerd is.
- Withings Scanwatch: meet de activiteit en SpO2. Het apparaat beschikt over een
accelerometer en ingebouwde GPS om de activiteit te bepalen, daarnaast wordt de
hartslag gemeten voor de intensiteit van de activiteit. Het SpO2 gehalte wordt
bepaald door een optische sensor. Dit product is gekozen omdat het klinisch
gevalideerd is.
- Garmin stoelsensor: meet de zithouding. Deze sensor wordt onder de bureaustoel
geplaatst en meet de zituren en de zithouding, ook geeft de sensor meldingen om te
bewegen. Dit product is gekozen omdat het erg nauwkeurig is.
- De Vivosmart 4: meet het stressniveau, dit wordt bepaald op de hartslagvariatie in
rust. Dit product wordt gekozen omdat het het enige product is wat makkelijk is uit te
lezen en nog redelijk betaalbaar.
- De Healbe: meet voedingsinname, het horloge beschikt over bio impedantie
sensoren en meet de hoeveelheid vloeistof die in en uit de cellen beweegt. Zo kan
het horloge bepalen hoeveel calorieën iemand neemt. Dit product wordt gekozen
omdat dit de betrouwbaarste manier is om voedingsinname te meten.
- M7 Intelli IT: een losse bloeddrukmeter wordt gebruikt voor het meten van de
bloeddruk. Kan niet dagelijks gedragen worden maar is makkelijk mee te nemen. Dit
product wordt gekozen omdat het makkelijk in gebruik is en de meeste mensen dit
product zullen herkennen als bloeddrukmeter.
- Withings sleep analyzer: Deze sensor meet de slaapkwaliteit, de sensor wordt
onder het matras geplaatst en meet de beweging en ademhaling van de gebruiker.
Op basis hiervan kan de sensor bepalen wanneer iemand slaapt, hoelang iemand
slaapt en in welke slaapfase de persoon is. Dit product wordt gebruikt omdat het
klinisch gevalideerd is.
Alle gegevens worden weergegeven in de app van het product. In figuur 33 is de uitwerking
van het concept te zien. Dit zijn de losse producten, de uitwerking van de producten
individueel is te zien in §3.2.2.
Tabel 61: Voor- en nadelen concept 6 lichamelijke parameters

Voordelen
Erg goede
kwaliteit
Garmin
Vivosmart
4 werkt
goed
samen met
Garmin
stoelsensor
Geen
producten
om tijdens
het slapen

Nadelen
3 horloges
Borstband
kan
oncomfortabel
zijn
Veel
verschillende
producten
Healbe geen
ruwe data

Verbeterpunten
Sensor Healbe
verwerken in
Withings
scanwatch
Withing
scanwatch ook
klinisch
gevalideerd op
hartslag
Keuze voor welk
product de
gebruiker wil
gebruiken
Software
programma voor
stress

Figuur 33: Uitwerking concept 6 lichamelijke parameters
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4.4 Keuze lichamelijke concepten
Vanuit de concepten die bedacht zijn voor het meten van lichamelijke parameters worden
drie concepten gekozen die geoptimaliseerd worden. Deze concepten worden gekozen op
basis van hoe goed de concepten aan het pakket van eisen voldoen. Daarnaast wordt ook
gekeken naar het verschil in producten. Het is mogelijk dat er meerdere systemen als advies
worden gegeven
In tabel 62 zijn de scores, van hoe goed of slecht een product aan de eisen voldoet, te zien.
De eisen hebben allemaal dezelfde weging in hoe belangrijk ze zijn. De producten krijgen
voor elke eis een score op basis van hoe de producten voldoen aan de eisen met 5 als heel
goed en 1 als heel slecht. Voor elk product wordt uiteindelijk een gemiddelde genomen van
hoe goed het product aan de eis voldoet.
Tabel 62: Product score pakket van eisen
Sleep tracker

Withings sleep analyzer

Bloeddrukmeter

Armmeter

Pols manchet

V1bes

Pleister

Grootte

Voedingsapp

Prijs

Healbe

5

DietSensor

5

Markt toegang

Rug sensor

Kwaliteit

Stoel sensor

5

Broche sensor

4

5

Garmin Vivosmart

4

SpO2 horloge

5

Meerdere
sensoren

Ouraring

Withing Scanwatch

Borstband

HeartGuide
Onbewerkte data

4

5

4

3

5

3

5

3

5

1

2

5

5

5

5

5

5

5

5

5

1

1

1

1

4

1

1

1

3

3

3

4

1

5

5

4

4

4

3

4

3

4

4

3

4

4

5

5

5

5

5

5

5

5

3

5

5

5

5

5

5

5

1

2

5

5

5

5

3

3

3

4

4

4

5

4

4

4

4

4

5

3

1

4

4

5

4

4

4

4

4

5

4

4

5

5

5

3

4

5

4

3

4

4

3

5

3

Gewicht

4

4

4

5

4

4

5

5

3

3

4

5

5

4

4

3

3

5

3

Materiaal

5

4

5

5

5

5

5

5

3

5

5

5

3

4

5

5

5

5

4

Lichaamsvorm

5

3

5

3

5

5

4

5

3

5

5

5

3

4

5

5

5

5

3

Ontwerp

5

4

5

5

5

5

4

5

4

3

5

5

3

3

3

3

3

5

4

App

5

5

5

5

3

5

5

5

5

5

5

5

1

4

5

5

5

5

5

Batterij

5

5

5

5

4

5

3

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

Veiligheid

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

Totaal

4,61538 4,30769 4,76923 4,61538 4,30769 4,69231

4 4,53846 3,76923 4,07692 4,46154 4,53846

3 3,23077 4,46154 4,38462 4,38462 4,84615 3,84615

In tabel 62 zijn de scores per product te zien. Dit is goed om te weten omdat een concept zo
geoptimaliseerd kan worden. Als een onderdeel van een concept slecht scoort kan deze
vervangen worden door een product wat beter scoort waardoor het concept beter wordt. In
tabel 63 zijn de concepten met de producten te zien. De producten die met rode letters
benoemd zijn, zijn producten die slecht scoren op het pakket van eisen. Deze producten
moeten verandert of vervangen worden zodat het concept uiteindelijk beter wordt. De
onderste regel van de tabel laat de gemiddelde score van de concepten zien.
De concepten die meegenomen worden in de optimalisatie zijn concept 1, concept 2 en
concept 6. Deze keuze is gemaakt omdat concept 1 en 6 de twee hoogste scores hebben. Er
is voor concept 2 gekozen omdat deze in een optimalisatie een hogere score kan krijgen. Zo
is te zien dat er twee rode woorden in concept 2 staan wat betekend dat die producten erg
laag scoren en vervangen moeten worden. Als deze producten vervangen zijn zal de score
hoger worden. Daarnaast is er voor concept 2 gekozen omdat de gebruiker dan mogelijk een
keuze heeft. Als de ring en het horloge uiteindelijk beide van goede kwaliteit zijn kan de
gebruiker kiezen wat voor hem/haar het beste product is. Concept 6 zal in de optimalisatie
concept 3 worden omdat concept 3 vervalt.
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Tabel 63: Score per concept pakket van eisen

Concept 1
Withings
Scanwatch
HeartGuide

Concept 2
Ouraring

Concept 3
QardioCore

Concept 4
Vivosmart

Concept 5
Spo2 horloge

Concept 6
QardioCore

Healbe

Sleep tracker

HeartGuide

Lumo lift

Lumo lift

Pleister

Upright Go

Upright Go

Garmin
stoelsensor
RS7 Intelli IT

V1bes

Withings sleep
analyzer
Pleister

Dietsensor

Voedingsapp

Evolv

Evolv

Withings
Scanwatch
Garmin
stoelsensor
Withings sleep
analyzer
Bloeddruk
meter
Healbe
Vivosmart
4,571429

4,461538

4,215385

3,935897

4,358974

4,179487
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5 Optimalisatie Concepten
5.1 Omgevingsfactoren
Concept 1: Smart Citizen kit
Voor het meten van de omgevingsfactoren is concept 1 gekozen. Dit concept bestaat uit de
Smart Citizen Kit en de Lumu power. De Smart Citizen Kit is een product waarmee bijna alle
parameters gemeten kunnen worden. Het enige wat niet gemeten kan worden in de
lichtkleur. Dit wordt gedaan door de Lumu power. Dit is een sensor die aangesloten kan
worden op een Apple telefoon en met behulp van een app de lichtkleur kan meten. De
uitwerking van concept 1 is weergegeven in figuur 34.
Concept 1 heeft nog een aantal verbeterpunten die genomen moeten worden voordat het
product gebruikt kan worden. Hieronder vallen:
- Het omhulsel voor de Smart Citizen kit: De Smart Citizen Kit heeft
geen omhulsel waardoor het product erg kwetsbaar is. Er zijn
verschillende uitwerkingen beschikbaar voor het ontwerp van een
omhulsel. Deze uitwerkingen zijn tekeningen voor een ontwerp voor
een 3D printer. Deze zijn beschikbaar op de website van de Smart
Citizen Kit: Hardware - Smart Citizen Docs
- Meten van de lichtkleur: De lichtkleur wordt in concept 1 gemeten
voor de Lumu power. Echter, kan dit product alleen gebruikt worden
door gebruikers met een Apple telefoon. Daarnaast is het product erg
prijzig waardoor de kosten erg hoog worden. Dit zorgt ervoor dat het
product niet gebruikt kan worden voor het HealthySensor systeem. Op Figuur 34: Concept 1
omgevingsfactoren Smart
de markt zijn geen andere sensoren verkrijgbaar die de lichtkleur
Citizen Kit
gemakkelijk en redelijk goedkoop kunnen meten. Hierdoor moet
verder onderzocht worden of deze parameter gemeten moet worden,
en of er een product gemaakt kan worden om de lichtkleur gemakkelijk
te meten.
Gegevens uitwisselen
Het meten van de gegevens voor het HealthySensor systeem worden producten gebruikt die
op de markt beschikbaar zijn. De gegevens worden opgeslagen op de server van het product
zelf. Het is van belang dat de gegevens worden doorgestuurd naar het platform van het
HealthySensor systeem zodat de gegevens op dit platform verwerkt kunnen worden en
feedback kan worden gegeven aan de gebruiker. De gegevens kunnen met behulp van
application program interface (API) worden doorgestuurd, dit is een software-interface
waardoor het mogelijk wordt dat twee applicaties met elkaar communiceren. De gegevens
kunnen ook met behulp van software development systeem (SDK) kunnen worden
uitgewisseld, dit is een verzameling van hulpmiddelen en kan software, handleiding en
voorbeelden bevatten, hierdoor kunnen de gegevens direct van het product worden
afgelezen.
De gegevens van de Smart Citizen Kit kunnen met behulp van API worden doorgestuurd
naar het platform van het HealthySensor systeem. In de onderstaande link is de API te zien
die gebruikt kan worden om de gegevens op te vragen. Hierbij kunnen alle gegevens worden
opgevraagd en komen deze op het platform van het HealthySensor systeem.
https://developer.smartcitizen.me/#summary
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5.2 Lichamelijke parameters
Concept 1: Withings Scanwatch
Concept 1 wordt geoptimaliseerd op basis van de score in tabel 62 (bladzijde 102). In deze
tabel hebben alle producten individueel een cijfer gekregen op basis van het pakket van
eisen. In de tabel is te zien dat in concept 1 het product Lumo lift laag scoort. Dit houdt in dat
dit product niet genoeg voldoet aan het pakket van eisen, waardoor het product niet gebruikt
kan worden. Dit product wordt vervangen door een product met dezelfde functie maar wat
beter scoort op het pakket van eisen. Dit product is de Garmin bureaustoelsensor, deze zal
gebruikt worden in concept 1 voor het meten van de zithouding.
Naast het meten van de zithouding wordt de bloeddruk gemeten door de HeartGuide, dit
product scoort goed op het pakket van eisen. Het product hoeft niet vervangen te worden,
echter moet de keuze voor het meten van bloeddruk gegeven worden aan de gebruiker. Het
kan zijn dat de gebruiker de HeartGuide niet wil gebruiken omdat het nog een horloge is.
Omdat alle bloeddrukmeters goed scoren op het pakket van eisen worden alle producten
toegevoegd aan concept 1 en wordt de keuze bij de gebruiker gelegd. In tabel 64 zijn de
producten te zien de gebruikt kunnen/gaan worden in concept 1.
De basis van concept 1 is de Withings Scanwatch en Garmin bureaustoelsensor. De Garmin
bureaustoelsensor kan alleen worden toegepast op stoelen met synchroon mechaniek,
omdat mogelijk niet iedereen dit heeft moet onderzoek worden of dit aangepast kan worden
zodat de sensor ook op stoelen kan worden gebruikt die dat niet hebben. Bij de basis van
concept 1 kunnen verschillende producten gekozen worden voor de bloeddruk en de slaap.
Door een keuze te geven ontstaat een semi modulair systeem, dit is wenselijk omdat de
gebruiker zo een systeem kan vormen wat hij/zij prettig vindt te gebruiken. In tabel 64 zijn de
producten per parameter benoemd die gebruikt worden in concept 1. De rode stukken in de
tabel laten mogelijke verbeterpunten/aanpassingen zien die in een later stadium toegepast
kunnen worden. De verbeterpunten/aanpassingen zijn momenteel nog niet op de markt en
kunnen hierdoor niet gelijk worden toegepast. De producten zijn uitgewerkt in §3.2.2.
Tabel 64: Producten per parameter concept 1

Functie
Bloeddruk

Hartslag
Slaap

Activiteit
Voeding

Product
HeartGuide
Evlov
RS7 Intelli IT
M7 Intelli IT
- Horloge met
- Product voor
- Product voor
- Losse
opblaasbaar
om de
om de pols
bloeddrukmeter
bandje
bovenarm
Withings Scanwatch
Withings sleep analyzer
Withings Scanwatch
- Mocht iemand geen producten
om willen tijdens het slapen
Withings Scanwatch
Voedingsapp
Bio impedantie sensoren
(Healbe berekent op basis van bio impedantie het aantal
- Geïntegreerd in de app van
calorieën die iemand per dag inneemt. Mogelijk kunnen
Withings Scanwatch
deze sensoren in de Withings Scanwatch)

Ademfrequentie Withings Scanwatch
SpO2
Withings Scanwatch
Stress
Softwareprogramma voor Withings
Scanwatch
(Stress wordt in meerdere producten gemeten
op basis van de hartslagvariatie in rust mogelijk
kan dat in dit horloge ook)

Zithouding

EDA-sensor implementeren
(De nieuwste Fitbit is voorzien van een EDAsensor die elektrische geleiding in de huid
detecteert en ze het stressniveau kan bepalen,
mogelijk kan deze sensor worden
geïmplementeerd in het horloge)

Garmin Stoelsensor
(Mogelijk veranderen zodat het product ook zonder synchroon mechaniek kan worden toegepast)
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In figuur 35 is de uitwerking van het geoptimaliseerde concept 1 te zien. In de uitwerking is te
zien dat de gebruiker kiest voor een basis van de Withings Scanwatch en de Garmin
bureaustoelsensor. Daarna kan de gebruiker zelf een keuze maken over welk product hij/zij
voor het meten van de bloeddruk wil gebruiken. Tevens kan de gebruiker kiezen om de
Withings sleep analyzer te gebruiken, deze keuze wordt gegeven omdat niet iedereen met
een horloge om wil slapen. Voor Stress zijn er nog geen producten. Dit kan mogelijk
verbeterd worden om een softwareprogramma te schrijven voor de Withings Scanwatch.

Figuur 35: Concept 1 lichamelijke parameters Withings Scanwatch

Gegevens uitwisselen
In figuur 36 is voor concept 1 te zien hoe de gegevens op het platform van het
HealthySensor systeem kunnen komen. In dit figuur is te zien dat de Withings server met
behulp van API de gegevens kan doorsturen. In tabel 65 zijn de gegevens te zien die de
Withings server doorgestuurd, daarnaast is de link naar de API toegevoegd. Hierin staat hoe
de API gebruikt kan worden. In figuur 36 is ook te zien dat Omron toegang geeft tot de API,
dit is alleen van business to business waardoor de link onder het figuur is toegevoegd waar
de API opgevraagd kan worden. De Garmin bureaustoelsensor heeft geen API, dit omdat de
gegevens van de sensor alleen op de computer worden opgeslagen voor veiligheid. Om
deze gegevens op het platform te krijgen moet de gebruiker zelf de gegevens uploaden.
Voor het bijhouden van voeding wordt de Myfitnesspal voedingsapp gebruikt, deze app geeft
alleen aan business to business toegang tot de API. Onder figuur 36 is de link naar het
aanvraagformulier toegevoegd.

Figuur 36: gegevens uitwisseling concept 1
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API Withings Scanwatch en Withings Sleepanalyzer
Om bij de API te komen kan de onderstaande link worden gebruikt. In tabel 65 zijn de
gegevens te zien die de Withings server vrijgeeft.
http://developer.withings.com
Tabel 65: Vrijgegeven gegevens Withings concept 1

Parameters Data
Hartslag Duur:
- BPM core: 20 seconde
- Move ECG: 30 seconde
Frequentie:
- BPM core: 500 Hz
- Move ECG: 300 Hz
Slaap/ Verstoring van de ademhaling
ademfrequentie
Duur van de slaap
Licht
Diep
REM
Gemiddelde hartslag
Maximale hartslag
Minimale hartslag
Gemiddelde ademhalingssnelheid
Maximale ademhalingssnelheid
Minimale ademhalingssnelheid
Slaap score
Totale tijd van snurken
Aantal periodes van snurken
Aantal periodes van wakker worden
Hoelang wakker tijdens periodes
Activiteit/ SpO2 Stappen
Afstand
Hoogte
Duur van activiteit
- Soft
- Moderate
- Intense
Calorieën tijdens activiteit
Totale calorieën verband op een dag
Gemiddelde hartslag
Minimum hartslag
Maximum hartslag
Duur hartslag zone 0
Duur hartslag zone 1
Duur hartslag zone 2
Duur hartslag zone 3
SpO2 automatisch tijdens de dag
SpO2 tijdens workout

Eenheid
Beats per minute

from 0 to 30: low
from 30 to 60: medium
higher than 60: high
Seconde

Beats per minute
Beats per minute
Beats per minute
Breaths per minute
Breaths per minute
Breaths per minute
0 tot 100
Seconde
Nummer
Nummer
Seconde
Aantal stappen
Meter
Aantal vloeren geklommen
Seconde

Kcal
Kcal
Beats per minute
Beats per minute
Beats per minute
Seconde
Seconde
Seconde
Seconde
Percentage
Percentage
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API Omron Bloeddrukmeters (HeartGuide, Evolv, RS7 Intelli IT, M7 Intelli IT)
Ormon heeft van business to business een API en SDK. Dit houdt in dat bedrijven toegang
kunnen krijgen tot de gegevens van de bloeddrukmeters. In de onderstaande link kunnen
deze toegangscodes aangevraagd worden.
https://www.telehealth.omron.com/home/contact/?menu=OmronConnect
Garmin Bureaustoelsensor
De Garmin Bureaustoelsensor stuurt de gegevens door naar de ANT-stick die in de
computer gestopt moet worden. Deze gegevens worden voor 10 dagen opgeslagen op de
schijf van de computer en daarna verwijdert wegens veiligheid. Deze gegevens moet de
gebruiker zelf uploaden naar het platform van het HealthySensor systeem. Mogelijk kan
worden gekeken of er iets kan worden gemaakt wat ervoor zorgt dat het mapje op de
computer automatisch wordt geüpload naar het platform van het HealthySensor systeem.
Myfitnesspal voedingsapp
Deze voedingsapp wordt gebruikt voor het bijhouden van de voeding omdat het kan
synchroniseren met de Withings app. Hierdoor kan de gebruiker in één overzicht alles zien.
Deze app geeft alleen van business to business toegang tot de API via de onderstaande link
is het aanvraagformulier te zien.
https://www.myfitnesspal.com/nl/api
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Concept 2: Ouraring
Voor het optimaliseren van concept 2 wordt eerst individueel naar de producten gekeken. In
tabel 63 (§4.4) is te zien dat de Cortisol pleister erg laag scoort. Dit geeft aan dat dit product
niet genoeg voldoet aan het pakket van eisen waardoor het product vervangen moet worden.
Dit product meer de stress, dit is een lastige parameter om te meten. Omdat er geen
producten zijn die de stress betrouwbaar kunnen meten wordt stress in concept 2 nog niet
gemeten. Hierbij moet onderzocht worden of de stress gemeten kan worden met behulp van
een softwareprogramma voor de Ouraring. Tevens kan gekeken worden of een geheel nieuw
product gemaakt kan worden voor het meten van de stress.
De Healbe geeft geen ruwe data vrij, hierdoor moet dit product ook worden vervangen omdat
het van belang is dat er toegang is tot de ruwe data. Zonder toegang tot de gegeven kan het
HealthySensor systeem de gegevens niet opvragen en geen overzicht voor de gebruiker
maken. Omdat dit product niet gebruikt kan worden wordt het product vervangen. Het
product kan vervangen worden door een voedingsapp of de Dietsensor. De gebruiker heeft
hierin de keuze tussen deze twee producten omdat de gebruiker het mogelijk niet prettig
vindt om een weegschaal mee te nemen. Dan is een voedingsapp makkelijker in gebruik.
De basis van concept 2 is de Ouraring en de Garmin bureaustoelsensor, deze kan alleen
worden toegepast op stoelen met synchroon mechaniek, omdat mogelijk niet iedereen dit
heeft moet onderzocht worden of dit aangepast kan worden zodat de sensor ook op stoelen
kan worden gebruikt die dat niet hebben. Naast de basis kunnen verschillende producten
worden gekozen voor de bloeddruk, voeding en slaap. In tabel 66 zijn de producten per
functie weergegeven. In de rode stukken zijn verbeterpunten/aanpassingen benoemd die
nog niet bestaan maar mogelijk geïmplementeerd kunnen worden. Het is wenselijk dat de
gebruiker een keuze heeft in welk systeem hij/zij wil gebruiken. Hierdoor ontstaat een semi
modulair systeem en kan de gebruiker zelf kiezen hoe het systeem eruitziet. Zo kan de
gebruiker iets samenstellen wat hij/zij prettig vindt, dit zorgt ervoor dat de gebruiker het
systeem sneller zal gebruiken. De producten die gebruikt worden zijn uitgewerkt in §3.2.2.
Tabel 66: Producten per parameter concept 2

Functie
Bloeddruk

Hartslag
Slaap

Product
HeartGuide
- Horloge met
opblaasbaar
bandje
Ouraring

Evlov
- Product voor
om de
bovenarm

RS7 Intelli IT
- Product
voor om de
pols

M7 Intelli IT
- Losse
bloeddrukmeter

Ouraring

Activiteit

Withings sleep analyzer
- Mocht iemand geen producten om
willen tijdens het slapen
Ouraring

Voeding
Ademfrequentie

Voedingsapp
Ouraring

Dietsensor

SpO2

X (de ademfrequentie wordt gemeten)

Stress

Geheel nieuw product

Softwareprogramma voor Ouraring

(Mogelijk kan een nieuw product worden
ontworpen die de stress betrouwbaar kan
meten)

(Stress wordt in meerdere producten gemeten op
basis van de hartslagvariatie in rust mogelijk kan
dat in de ring ook)

Zithouding

Garmin Stoelsensor
(Mogelijk veranderen zodat het product ook op stoelen zonder synchroon mechaniek kan worden
toegepast)
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In figuur 37 is de uitwerking van het geoptimaliseerde concept 2 te zien. Hierin is te zien dat
je kiest voor een basis van de Ouraring en de Garmin bureaustoelsensor. Daarna kan de
gebruiker zelf een keuze maken over welk product hij/zij voor het meten van de bloeddruk wil
gebruiken. Ook kan de gebruiker kiezen om de Withings sleep analyzer te gebruiken, deze
keuze wordt gegeven omdat niet iedereen met een horloge om wil slapen. Voor Stress zijn er
nog geen producten. Dit kan verbeterd worden door een softwareprogramma te schrijven
voor de Ouraring of een geheel nieuw product te ontwerpen.

Figuur 37:Uitwerking geoptimaliseerd concept 2

Gegevens uitwisselen
In figuur 38 is voor concept 2 te zien hoe de gegevens van de producten op het platform van
het HealthySensor systeem kunnen komen. Hierin is te zien dat de Oura server met APItoegang geeft tot de gegevens. In tabel 67 onder het figuur is te zien welke gegevens de
Oura server vrijgeeft. Daarnaast is in figuur 38 te zien dat de Omron server toegang geeft tot
de gegevens via API. De Withings server is in concept 1 ook besproken en geeft toegang tot
de gegevens via API, in tabel 68 staan de gegevens die vrijgegeven worden. Tevens is de
Garmin bureaustoelsensor in concept 1 besproken waarbij de gebruiker zelf de gegevens
moet uploaden naar het platform en de voedingsapp Myfitness die toegang geeft tot de API
van business to business. De Dietsensor geeft geen toegang tot het delen van de gegevens,
hierdoor kan dit product niet meer gebruikt worden voor dit onderzoek. Onder figuur 38 zijn
de gegevens benoemd die vrijgegeven worden en waar deze gegevens opgevraagd kunnen
worden.

Figuur 38: gegevensuitwisseling concept 2
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API Ouraring
Om bij de API te komen kan de onderstaande link worden gebruikt. In tabel 67 zijn de
gegevens te zien die de Oura server vrijgeeft.
https://cloud.ouraring.com/docs/
Tabel 67: Vrijgegeven gegevens Oura concept 2

Parameters Data
Slaap/ Start van slapen
hartslag Einde van slapen
Slaap duur
Totale slap
Wakker tijdens slaap
REM slaap
Lichte slaap
Diepe slaap
Laagste hartslag tijdens slaap
Gemiddelde hartslag tijdens slaap
Hartslag om de 5 minuten tijdens
slaap
Slaap efficiëntie
Rusteloosheid
Huidtemperatuur
Ademhaling gemiddelde
Slaap score
Slaap score totaal
Slaap score REM
Slaap score diepe slaap
Slaap score efficiëntie
Slaap score verstoring
Slaap hypnogram 5 minuten
Slaap rmssd – gemiddelde HVR
Slaap rmssd 5 minuten – HVR
elke 5 minuten
Activiteit Activiteit score
Activiteit score actief blijven
Activiteit score elk uur bewegen
Activiteit score dagelijkse doelen
Activiteit score training

Activiteit score volume training
Activiteit score hersteltijd

Eenheid
Lokale tijd
Lokale tijd
Seconde
Seconde
Seconde
Seconde
Seconde
Seconde
Beats per minute
Beats per minute
Beats per minute
0-100% (slaaptotaal/slaapduur)
Percentage (wanneer de gebruiker in beweging is)
Celsius
Ademhalingen per minuut
1-100 (vertegenwoordigd algehele slaapkwaliteit)
1-100 (hangt af van de hoeveelheid slaap)
1-100 (vertegenwoordigt kwaliteit REM slaap)
1-100 (vertegenwoordigd kwaliteit diepe slaap)
1-100 (vertegenwoordigt de slaap efficiëntie)
1-100 (geeft de bijdrage weer van slaapstoornissen
aan de slaapkwaliteit)
Geeft elke 5 minuten een cijfer ('1' = diepe (N3) slaap
- '2' = licht (N1 of N2) slaap - '3' = Remslaap - '4' =
wakker)
Milliseconden – HVR berekend met de rMSSD
methode
Milliseconden
1-100 (geeft schatting van hoe goed de fysieke
activiteit is)
1-100 (geeft aan hoe goed de gebruiker inactiviteit
heeft vermeid)
1-100 (geeft aan hoe vaak de gebruiker inactiviteit per
uur heeft vermeden)
1-100 (geeft aan hoe vaak de gebruiker zijn
dagelijkse doelen heeft gehaald)
1-100 (geeft aan hoe regelmatig de gebruiker
lichamelijke beweging heeft gehad afgelopen 7
dagen)
1-100 (geeft aan hoeveel lichaamsbeweging de
gebruiker afgelopen 7 dagen had)
1-100 (geeft aan op gebruiker genoeg hersteltijd heeft
gehad afgelopen 7 dagen)
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Dagelijkse beweging
Niet gedragen
Activiteit rust
Activiteit inactief
Activiteit laag
Activiteit medium
Activiteit hoog
Activiteit stappen
Activiteit calorieën totaal
Activiteit calorieën actief
Activiteit MET inactief
Activiteit MET low
Activiteit MET medium
Activiteit MET high
Activiteit gemiddelde MET
Activiteit MET 5 minuten

Activiteit MET 1 minuut

Meters (aantal meters per dag gelopen)
Minuten (aantal minuten dat de gebruiker de ring op
een dag niet om had)
Minuten (hoeveel gebruiker heeft geslapen/gelegen)
Minuten (hoeveel minuten gebruiker heeft gezeten/
stil gestaan op een dag)
Minuten (activiteit met lage intensiteit, bepaald door
MET niveau)
Minuten (activiteit met medium intensiteit, bepaald
door MET niveau)
Minuten (activiteit met hoge intensiteit, bepaald door
MET niveau)
Aantal (stappen per dag)
Kcal (aantal calorieën over de hele dag)
Kcal (aantal calorieën tijdens activiteit)
MET minuten (aantal inactieve minuten van de dag)
MET minuten (aantal minuten met lage intensiteit)
MET minuten (aantal minuten met medium intensiteit)
MET minuten (aantal minuten met high intensiteit)
MET niveau gedurende de dag
Elke 5 minuten een MET niveau
• '0' = niet-slijtage
• '1' = rust (MET-niveau lager dan 1,05)
• '2' = inactief (MET-niveau tussen 1,05 en 2).
• '3' = activiteit met lage intensiteit (MET-niveau
tussen 2 en leeftijds-/ geslachtsafhankelijke limiet)
• '4' = activiteit van gemiddelde intensiteit
• '5' = activiteit met hoge intensiteit
Elke minuut een MET niveau

API Omron Bloeddrukmeters (HeartGuide, Evolv, RS7 Intelli IT, M7 Intelli IT)
Ormon heeft van business to business een API en SDK. Dit houdt in dat bedrijven toegang
kunnen krijgen tot de gegevens van de bloeddrukmeters. In de onderstaande link kunnen
deze toegangscodes aangevraagd worden.
https://www.telehealth.omron.com/home/contact/?menu=OmronConnect
API Garmin Bureaustoelsensor
De Garmin Bureaustoelsensor stuurt de gegevens door naar de ANT-stick die in de
computer gestopt moet worden. Deze gegevens worden voor 10 dagen opgeslagen op de
schijf van de computer en daarna verwijdert wegens veiligheid. Deze gegevens moet de
gebruiker zelf uploaden naar het platform van het HealthySensor systeem. Mogelijk kan
worden gekeken of er iets kan worden gemaakt wat ervoor zorgt dat het mapje op de
computer automatisch wordt geüpload naar het platform van het HealthySensor systeem.
API Myfitnesspal voedingsapp
Deze voedingsapp wordt gebruikt voor het bijhouden van de voeding omdat het kan
synchroniseren met de Withings app. Hierdoor kan de gebruiker in één overzicht alles zien.
Deze app geeft alleen van business to business toegang tot de API via de onderstaande link
is het aanvraagformulier te zien.
https://www.myfitnesspal.com/nl/api

112

HealthySensor Systeem

Dietsensor
De Dietsensor geeft de gegevens niet vrij. Hierdoor kan dit product niet gebruikt worden in
het HealthySensor systeem. Voor het bijhouden van voeding moet een ander product
worden gebruikt.
API Withings sleep analyzer
Om bij de API te komen kan de onderstaande link worden gebruikt. In tabel 68 zijn de
gegevens te zien die de Withings server vrijgeeft.
http://developer.withings.com
Tabel 68: Vrijgegeven gegevens Withings concept 2

Parameters Data
Slaap/ Verstoring van de ademhaling
ademfreque
ntie
Duur van de slaap
- Licht
- Diep
- REM
Gemiddelde hartslag
Maximale hartslag
Minimale hartslag
Gemiddelde ademhalingssnelheid
Maximale ademhalingssnelheid
Minimale ademhalingssnelheid
Slaap score
Totale tijd van snurken
Aantal periodes van snurken
Aantal periodes van wakker worden
Hoelang wakker tijdens periodes

Eenheid
from 0 to 30: low
from 30 to 60: medium
Higher than 60: high
Seconde

Beats per minute
Beats per minute
Beats per minute
Breaths per minute
Breaths per minute
Breaths per minute
0 tot 100
Seconde
Nummer
Nummer
Seconde
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Concept 3: Beste producten
Concept 3 bestaat uit de beste producten per functie. In tabel 63 (§4.4) zijn de producten
benoemd die in het concept verwerkt zijn. In het concept is voor het meten van de bloeddruk
de M7 Intelli IT gekozen (losse bloeddrukmeter), dit is echter niet een optimale keuze omdat
het een groot apparaat is en moeilijk mee te nemen. Alle bloeddrukmeters die meegenomen
zijn in het onderzoek zijn van gelijke kwaliteit, hierdoor kan de gebruiker zelf een keuze
maken welk product hij/zij wil gebruiken. De bloeddrukmeters zijn allemaal klinisch
gevalideerd, hierdoor krijgt de gebruiker een keuze tussen de HeartGuide, de Evolv en de
RS7 Intelli IT. Mocht er nog een optimalisatie plaatsvinden kan onderzocht worden of het
bandje wat in de HeartGuide is verwerkt als los bandje kan worden geproduceerd en kan
samenwerken met een ander product zoals de Withings Scanwatch. Hierdoor hoeft de
gebruiker geen losse bloeddrukmeter te gebruiken en zal het makkelijker zijn om de
bloeddruk te meten.
Omdat de Qardiocore en de Withings Scanwatch beide klinisch gevalideerd zijn is er geen
verschil in welk product het beste is. Hierdoor kan de gebruiker kiezen tussen deze twee
producten bij verschillende parameters (hartslag, activiteit en ademfrequentie).
De Healbe geeft geen ruwe data vrij, hierdoor moet een ander product worden gekozen om
de voeding te meten. De gebruiker kan kiezen uit de Dietsensor, dit is een weegschaal die
verbonden is met een app en zo de calorieën en voedingswaarde kan bepalen of een
voedingsapp waar de gebruiker zelf de hoeveelheid moet invoeren. Dit is makkelijk in
gebruik omdat er geen weegschaal meegenomen hoeft te worden.
Daarnaast is het mogelijk om te kijken of de bio impedantie sensoren van de Healbe
geïmplementeerd kunnen worden in de Withings Scanwatch, hierdoor worden de metingen
betrouwbaarder en hoeven de gebruikers hun voeding niet meer zelf in te voeren.
Om de kwaliteit van de slaap te meten wordt een keuze gegeven aan de gebruiker tussen de
Withings Scanwatch en de Withings sleep analyzer. Dit omdat de gebruiker mogelijk geen
apparaten om het lichaam wil hebben tijdens het slapen. Als dit zo is kan de gebruiker voor
de Withings sleep analyzer kiezen. Dit zorgt ervoor dat de slaap toch gemeten wordt als de
gebruiker zijn/haar horloge niet om heeft. De Withings sleep analyzer is ook klinisch
gevalideerd dus kan gebruikt worden voor het meten van de slaap.
Stress wordt gemeten door de Vivosmart 4, hierin heeft de gebruiker geen keuze omdat er
geen ander product is wat makkelijk de stress kan meten. Echter, wordt de Vivosmart 4 ook
als horloge gedragen en kan in de weg zitten als de gebruiker de Withings Scanwatch wil
gebruiken. Tevens is de Vivosmart 4 niet erg betrouwbaar waardoor het niet optimaal is om
dit product te gebruiken. Het is van belang dat wordt onderzocht of er een
softwareprogramma geschreven kan worden voor de Withings Scanwatch of dat er een
nieuw product kan worden gemaakt wat gemakkelijk en betrouwbaar de stress kan meten.
Voor de zithouding wordt de bureaustoelsensor van Garmin gebruikt. Dit is een betrouwbare
sensor en geeft de ruwe data. Een nadeel van deze sensor is dat de sensor alleen op
stoelen met synchroon mechaniek kan worden toegepast. Mocht een stoel dit niet hebben kan
de sensor niet gebruikt worden. Het is van belang dat iedereen de sensor kan gebruiken.
Mogelijk kan deze sensor worden veranderd waardoor de sensor ook gebruikt kan worden
op stoelen zonder synchroon mechaniek.
Door de gebruiker keuze te geven bij elke functie ontstaat er een soort modulair systeem. Dit
is mogelijk beter dan een vast systeem omdat de gebruiker dan zelf kan kiezen wat hij/zij fijn
vindt en zoiets kiest wat hij/zij ook echt gaat gebruiken. De QardioCore is mogelijk niet zo
comfortabel om te dragen dit kan ervoor zorgen dat mensen zich toch gedwongen voelen om
de Withings Scanwatch te kiezen. Om ervoor te zorgen dat mensen ook een keuze hebben
voor een ander product moet worden gekeken naar de nauwkeurigheid en validiteit van de
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Ouraring. Als deze betrouwbaar genoeg is kan ook dit product worden toegevoegd aan de
keuzes en heeft de gebruiker echt de keuze om zelf een systeem samen te stellen.
In tabel 69 is een overzicht te zien van de producten die per parameter gekozen kunnen
worden. De rode stukken zijn mogelijke verbeterpunten/aanpassingen die aangebracht
kunnen worden in dit concept. Deze zijn nog niet beschikbaar op de markt waardoor het nog
niet gelijk geïmplementeerd kan worden. In figuur 39 een uitwerking te zien van de producten
die nu op de markt zijn per parameters. De producten die gebruikt worden zijn uitgewerkt in
hoofdstuk 3 Marktonderzoek
Tabel 69: Producten per parameter concept 3

Functie
Bloeddruk

Product
HeartGuide
- Opblaasbaar bandje
(Mogelijk kan bandje los geproduceerd
worden en verbonden worden met de
Withings Scanwatch)

Evlov
- Product voor om
de bovenarm

Hartslag
Slaap

QardioCore
Withings sleep analyzer
- Mocht iemand geen producten om
willen tijdens het slapen

Activiteit
Voeding

QardioCore
Dietsensor

Voedingsapp

RS7 Intelli IT
- Product voor om
de pols

Withings Scanwatch
Withings Scanwatch

Withings Scanwatch
Bio impedantie sensor in Withings Scanwatch
(Healbe berekent op basis van bio impedantie het aantal
calorieën die iemand per dag inneemt. Mogelijk kunnen deze
sensoren in de Withings Scanwatch)

Ademfrequentie QardioCore
Withings Scanwatch
SpO2
Withings Scanwatch
Stress
Vivosmart 4 Softwareprogramma voor Withings
Geheel nieuw product
(Mogelijk kan een nieuw product
Scanwatch
(Stress wordt in meerdere producten gemeten
op basis van de hartslagvariatie in rust mogelijk
kan dat in dit horloge ook)

Zithouding

worden ontworpen die de stress
betrouwbaar kan meten)

Garmin Stoelsensor
(Mogelijk veranderen zodat het product ook op stoelen zonder synchroon mechaniek kan worden
toegepast)

Figuur 39: Uitwerking geoptimaliseerd concept 3
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Gegevens uitwisselen
In figuur 40 is te zien hoe de gegevens van de producten op het platform van het
HealthySensor systeem komen. Er wordt gebruik gemaakt van de Withings server, de
Garmin bureaustoelsensor en de Omron server die besproken zijn in concept 1 en 2. De
Withings server en Omron server sturen de gegevens door met behulp van API en de
Garmin bureaustoelsensor slaat het op op de computer waarbij de gebruiker de gegevens
moet doorsturen. De Garmin server is in dit concept nieuw, deze server stuurt met behulp
van API de gegevens door. De Qardio server is ook nieuw in dit concept, voor dit product
moeten de gebruikers de gegevens ook zelf uploaden naar het platform. De Dietsensor die
gebruikt wordt in dit concept geeft helemaal geen mogelijkheid tot doorsturen van de
gegevens. Onder figuur 40 wordt besproken welke gegevens per server worden vrijgegeven
en via welke site deze gegevens kunnen worden opgevraagd.

Figuur 40: gegevensuitwisseling concept 3

API Qardio
De QardioCore heeft geen API, de gegevens kunnen alleen doorgestuurd worden met
behulp van Bluetooth door de gebruiker. Dit is niet erg gebruiksvriendelijk waardoor dit
product waarschijnlijk niet gebruikt gaat worden.
API Withings Scanwatch en Withings Sleepanalyzer
Om bij de API te komen kan de onderstaande link worden gebruikt. In tabel 70 zijn de
gegevens te zien die de Withings server vrijgeeft.
http://developer.withings.com
Tabel 70: Vrijgegeven gegevens Withings concept 3

Parameters Data
Hartslag Duur:
- BPM core: 20 seconde
- Move ECG: 30 seconde
Frequentie:
- BPM core: 500 Hz
- Move ECG: 300 Hz
Slaap/ Verstoring van de ademhaling

ademfreque
ntie
Duur van de slaap
- Licht
- Diep

Eenheid
Beats per minute

From 0 to 30: low
From 30 to 60: medium
Higher than 60: high
Seconde
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- REM
Gemiddelde hartslag
Maximale hartslag
Minimale hartslag
Gemiddelde ademhalingssnelheid
Maximale ademhalingssnelheid
Minimale ademhalingssnelheid
Slaap score
Totale tijd van snurken
Aantal periodes van snurken
Aantal periodes van wakker worden
Hoelang wakker tijdens periodes
Activiteit/ Stappen
SpO2 Afstand
Hoogte
Duur van activiteit
Calorieën tijdens activiteit
Totale calorieën verband op een dag
Gemiddelde hartslag
Minimum hartslag
Maximum hartslag
Duur hartslag zone 0
Duur hartslag zone 1
Duur hartslag zone 2
Duur hartslag zone 3
SpO2 automatisch tijdens de dag
SpO2 tijdens workout

Beats per minute
Beats per minute
Beats per minute
Breaths per minute
Breaths per minute
Breaths per minute
0 tot 100
Seconde
Nummer
Nummer
Seconde
Aantal stappen
Meter
Aantal vloeren geklommen
Seconde
Kcal
Kcal
Beats per minute
Beats per minute
Beats per minute
Seconde
Seconde
Seconde
Seconde
Percentage
Percentage

API Omron Bloeddrukmeters (HeartGuide, Evolv, RS7 Intelli IT)
Ormon heeft van business to business een API en SDK. Dit houdt in dat bedrijven toegang
kunnen krijgen tot de gegevens van de bloeddrukmeters. In de onderstaande link kunnen
deze toegangscodes aangevraagd worden.
https://www.telehealth.omron.com/home/contact/?menu=OmronConnect
API Garmin Vivosmart 4
De server van Garmin geeft ook alleen van business to business toestemming om de API te
gebruiken. Via de onderstaande link is het aanvraagformulier te zien. Hier kunnen bedrijven
de API van de Garmin aanvragen.
https://www.garmin.com/en-US/forms/health-api-request/
API Garmin Bureaustoelsensor
De Garmin Bureaustoelsensor stuurt de gegevens door naar de ANT-stick die in de
computer gestopt moet worden. Deze gegevens worden voor 10 dagen opgeslagen op de
schijf van de computer en daarna verwijdert wegens veiligheid. Deze gegevens moet de
gebruiker zelf uploaden naar het platform van het HealthySensor systeem. Mogelijk kan er
iets worden gemaakt wat ervoor zorgt dat het mapje op de computer automatisch wordt
geüpload naar het platform van het HealthySensor systeem.
Dietsensor
De Dietsensor geeft de gegevens niet vrij. Hierdoor kan dit product niet gebruikt worden in
het HealthySensor systeem. Voor het bijhouden van voeding moet een ander product
worden gebruikt.
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5.3 Uitwerking interviews
Tijdens het testen van de concepten zijn er interviews gehouden onder de gebruikers
(mensen met een zittend beroep). Dit is gedaan om te bekijken waar de gebruiker behoefte
aan heeft en welk concept het beste geoptimaliseerd kan worden. Daarnaast zijn er ook
vragen gesteld over verdere ontwikkelingen die mogelijk in de toekomst kunnen gebeuren en
hoe ze daar tegenaan kijken. Hieronder zijn de belangrijkste aspecten van de interviews
besproken. De gehele uitwerking van de interviews is te zien in bijlage 2.
De eerste vragen waren over het gebruik van producten/wearables om de gezondheid te
monitoren en het nut hiervan. 7 van de 8 ondervraagden vonden dit een goede ontwikkeling,
hierdoor worden mensen bewuster van hun gezondheid. Er zijn wel een aantal eisen die de
ondervraagden stelde:
- Zo willen ze een betrouwbaar product
- Uitleg over de parameters die gemeten worden en wat de gegevens over de
gezondheid zeggen
- Ook moet privacy en de data beveiliging goed geregeld zijn.
1 van de 8 ondervraagden zag het nut niet helemaal in, het is alleen nuttig als het met een
doel is en op dit moment had deze ondervraagden niet de behoefte om de gezondheid te
monitoren. Als aangetoond werd dat het de leefstijl verbeterd zou de ondervraagde het
product wel gebruiken. Dit is belangrijk om mee te nemen in de implementatie zodat ook
deze gebruikers het product uiteindelijk gaan gebruiken.
Na de algemene vragen over wearables is in kaart gebracht welke ondervraagden nu
producten gebruiken. De ondervraagden die wel een product gebruiken zijn vragen gesteld
over het product, wat goed is en wat beter kan, wat ze met de gegevens doen en hoe vaak
ze het product gebruiken. Hieruit is gekomen dat de batterijduur belangrijk is voor het gebruik
en dat de gebruikers behoefte hebben aan advies en uitleg over de gegevens. Hierbij willen
ze niet alleen een melding dat gegevens niet goed zijn maar ook wat ze hieraan kunnen
veranderen. De pluspunten waren dat het gebruiksvriendelijk is en meldingen gegevens
worden over verschillende parameters. Dit kan meegenomen worden in verder onderzoek
door het advies toe te voegen en het mogelijk te maken meldingen te geven.
De gegevens die gemeten worden bekijken de meeste wel en hierop passen ze alleen hun
activiteit aan omdat ze weten wat ze hiermee kunnen doen. De andere gegevens kunnen ze
zelfstandig niet aanpassen waardoor ze hier niks mee doen. Dit is een belangrijk aspect wat
in het HealthySensor systeem meegenomen moet worden. Daarnaast vonden ze bloeddruk,
SpO2, slaap en voeding erg belangrijk om te meten.
De producten werden meestal alleen overdag gebruikt, dit omdat de ondervraagden niet met
een product om wilde slapen. Dit kan meegenomen worden in het onderzoek door een
sensor toe te voegen die niet om het lichaam zit tijdens het slapen.
Aan de ondervraagden die nog geen product gebruiken zijn de vragen gesteld waarom ze
geen product gebruiken, waarom ze er wel of niet voor open zouden staan en wat hiervoor
nodig is en welke parameters ze zelf graag zouden willen meten. Hieruit is gekomen dat
iemand niet weet hoe die het product moet installeren, dit is een belangrijke reden die
meegenomen moet worden. Er moet een duidelijke uitleg komen over de installatie van het
product. Daarnaast had iemand er nog niet bij stil gestaan en de laatste zag het nut niet in
om het product te gebruiken.
Op de vraag of ze er open voor zouden staan antwoordde 2 van de 3 er wel open voor te
staan omdat het je leefstijl zal verbeteren. Het product moet dan wel betrouwbaar zijn en niet
in de weg zitten bij dagelijks handelen. De andere ondervraagde staat er misschien voor
open, hierbij is het van belang dat aangetoond wordt dat het daadwerkelijk de leefstijl
verbeterd.
De parameters die deze ondervraagden graag zouden willen meten zijn bloeddruk, slaap,
beweging en calorie inname.

118

HealthySensor Systeem

Na de vragen over het huidige gebruik zijn de bedachte concepten getoond en uitgelegd.
Hiervan mochten de ondervraagden één concept kiezen die ze het minste aansprak en één
concept die ze het meeste aansprak. Het concept wat het minste aansprak was bij de
meerderheid concept 3, hierbij hadden de ondervraagden te veel keuze over wat ze zouden
kunnen gebruiken. Hierdoor worden ze overrompeld door de mogelijkheden en zal de stap
groter worden het product te gebruiken. Het concept wat het meeste aansprak was concept
1, dit kwam doordat dit het compactste concept was en omdat de meeste dagelijks al een
horloge om hebben dus dit het minste merken.
Nadat de ondervraagden een concept hadden gekozen is gevraagd of ze het prettig vinden
een keuze te hebben in wat ze gaat gebruiken daarnaast is ook gevraagd of ze nog iets aan
hun gekozen concept wilde veranderen. Ze gaven allemaal aan het prettig te vinden een
keuze te hebben omdat je zoiets kan kiezen wat echt bij je past, echter wilde ze wel een
keuze voor een basis dus een horloge of een ring en daarbij mogelijk nog 1 á 2 opties maar
niet te veel keuze.
Op de vraag of ze nog iets wilde veranderen antwoordde 4 van de 8 dat ze niks zouden
willen veranderen. De andere ondervraagden zouden het onderstaande mogelijk
veranderen/belangrijk vinden:
- Niet een te groot bandje/ keuze in welk bandje je gebruikt voor het horloge
- Het opblaasbare bandje van de HeartGuide los produceren om de bloeddruk
makkelijker te kunnen meten
- Calorie inname meten met het horloge en niet zelf hoeven invoeren
- Kijken of stress wel echt zo belangrijk is om te meten
Deze dingen kunnen meegenomen worden in het verdere onderzoek.
Na de vragen over de concepten is gevraagd of de ondervraagden het prettig zouden vinden
als er een modulair systeem wordt ontwikkeld. Hierbij werd ook gevraagd waarom ze dit wel
of niet goed zouden vinden.
De meeste vonden dit geen goed idee, dit omdat ze te weinig kennis hebben over het
onderwerp en niet die keuzes willen maken. Te veel keuze maakt het onoverzichtelijk en
ingewikkeld en dat is niet prettig, daarnaast zal dit ook erg duur worden en zal de stap te
groot worden om dit product te gebruiken.
Als laatste werd gevraagd wat de ondervraagden zelf als ideale oplossing zouden zien, hoe
hun mening was over zelf je gezondheid beheren en hoeveel meldingen ze wilde krijgen van
een systeem. Hieruit kwam dat de meeste gewoon een horloge willen gebruiken met
mogelijk wat extra opties voor slaap maar niet te veel opties.
Op de vraag wat ze vonden van het beheren van je eigen gezondheid antwoorden ze
allemaal dat dat goed is maar dat er wel aan een aantal eisen moet worden voldaan. Zo
moet er goede uitleg zijn over de gegevens en wat ze zeggen over je gezondheid. Daarnaast
moet goed advies worden gegeven over de gegevens en wat men daarmee kan. Ook
vonden ze het een goed idee om een mogelijkheid te creëren dat mensen met vragen die
vragen kunnen stellen.
Over de meldingen zeiden de meeste dat ze het zelf wilde instellen maar dat een dagrapport
en weekrapport wel erg prettig is.
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5.4 Keuze uiteindelijk concept
Op basis van de optimalisatie van de concepten en het interview met de gebruikers wordt
een keuze gemaakt tussen de drie concepten. Voor de omgevingsfactoren is één concept
overgebleven voor de optimalisatie, dit is concept 1 bestaande uit de Smart Citizen Kit. De
Smart Citizen Kit meet op één parameter na alle omgevingsfactoren. De parameter die de
Smart Citizen Kit niet meet is lichtkleur, voor deze parameter wordt extra onderzoek
aangeraden en mogelijk het ontwerp van een nieuwe sensor. Voor nu kan alleen de Smart
Citizen Kit gelijk gebruikt worden voor het meten van de omgevingsfactoren voor het
HealthySensor systeem.
Voor de lichamelijke parameters zijn drie concepten meegenomen naar de optimalisatie. In
de optimalisatie zijn de concepten verandert en aangepast om beter te voldoen aan de eisen
die benoemd zijn in het pakket van eisen. Tevens is verder onderzoek gedaan naar de
toegang tot de onbewerkte data en is een interview gehouden onder de gebruikers waar hun
voorkeur naar uit gaat. De keuze tussen deze concepten wordt gemaakt door de concepten
een cijfer te geven. Hiervoor worden de concepten getoetst aan de eisen die geformuleerd
zijn in het pakket van eisen en krijgen de concepten voor iedere eis individueel een score.
Van het totaal aan cijfers wordt een gemiddelde berekent waardoor een overwogen keuze
kan worden gemaakt tussen de overgebleven drie concepten. In tabel 71 is de uitwerking te
zien van het toetsen aan het pakket van eisen.
Tabel 71: Score per concept pakket van eisen
Concept 3:
Beste producten

Concept 2:
Ouraring

Concept 1:
Scanwatch

Onbewerkte data

5

3

5

Meerdere sensoren
Kwaliteit
Markttoegang
Prijs
Grootte
Gewicht
Materiaal
Lichaamsvorm
Ontwerp
App
Batterij
Veiligheid

5
5
5
4
5
5
5
5
5
5
5
5

5
4
5
4
5
5
5
4
4
5
5
5

3
5
5
3
3
3
3
3
3
5
5
5

4,92307692

4,53846154

3,92307692

Totaal

In tabel 71 is te zien dat concept 3 op verschillende eisen slecht scoort. Dit is onder andere
gekomen door de reacties uit het interview. De gebruikers vonden concept 3 te groot.
Tevens vonden ze dat er te veel keuze was, dit zorgde ervoor dat het onoverzichtelijk werd
en de gebruikers overrompeld werden met de mogelijkheden. Daarnaast werden veel
verschillende producten gebruikt wat de gebruikers ook niet prettig vonden. Omdat concept 3
op de gebruikerseisen slecht scoort en het laagste gemiddelde heeft in de totaalscore valt dit
concept af om gebruikt te worden voor het HealthySensor systeem.
Concept 3 is afgevallen om te gebruiken waardoor concept 1 en concept 2 overblijven. In
ideale omstandigheden worden beide concepten meegenomen om te gebruiken voor het
HealthySensor systeem. Dit omdat verschillende gebruikers tijdens de interviews aangaven
het prettig te vinden een keuze te hebben in het product wat ze kunnen gebruiken. Dit zou
mogelijk kunnen zijn doordat concept 1 en 2 erg op elkaar lijken en alleen in basis verschillen
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(horloge en ring). Echter, is in tabel 71 te zien dat concept 2 niet de volledige data vrijgeeft.
Hierdoor kan dit concept op dit moment niet gebruikt worden voor het HealthySensor
systeem.
Uiteindelijk blijft concept 1 over als beste concept om te gebruiken voor het HealthySensor
systeem. In tabel 71 is te zien dat dit concept de hoogste totaalscore heeft. Hierdoor is
concept 1 het beste concept wat gekozen kan worden. Concept 1 geeft de data vrij wat nodig
is voor het HealthySensor systeem en daarbij kozen de meeste geïnterviewde voor dit
concept omdat het naar hun mening het makkelijkste te gebruiken was en het minste hinder
opleverde.
Concept 1 bestaat uit de volgende producten:
- Withings Scanwatch
- Garmin bureaustoelsensor
- Bloeddrukmeter (Evolv/ RS7 Intelli IT) (er wordt voor deze twee producten gekozen
en niet de M7 Intelli IT omdat deze moeilijker is in het gebruik en transport daarnaast
is de HeartGuide te duur om te gebruiken in het concept)
- Withings sleep analyzer
- Smart Citizen Kit

Figuur 41: Uitwerking keuze uiteindelijke concept HealthySensor systeem
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6 Optimalisatie HealthySensor systeem
6.1 Verbeterpunten uiteindelijk concept
Het concept was gekozen is voor het HealthySensor systeem is concept 1 Smart Citizen Kit
en concept 1 Withings Scanwatch. De uitwerking hiervan is in het voorgaande hoofdstuk
besproken. In dit hoofdstuk zal besproken worden hoe het uiteindelijke concept
geoptimaliseerd moet/kan worden voordat het concept gebruikt gaat worden. Hieronder
worden de aanpassing besproken die het uiteindelijke product zullen verbeteren:
Korte termijn:
1. Garmin bureaustoelsensor
De stoelsensor stuurt de gegevens die de sensor meet door naar de ANT-stick die in
de computer bevestigd is. Deze gegevens worden niet opgeslagen op een server
maar op de interne schijf van de computer. Hierdoor kunnen de gegevens niet met
API op het platform terecht komen. De gebruiker moet nu zelf de gegevens uploaden
op het platform. Om dit te optimaliseren moet worden onderzocht of het mapje waar
de gegevens worden opgeslagen automatisch kan worden uitgelezen.
2. Freestyle Libre
De Freestyle Libre kan op dit moment niet de gegevens doorsturen naar het platform
van het HealthySensor systeem hierdoor is dit product nog niet toegevoegd aan het
eindproduct. Het is wel mogelijk om de gegevens zelf te uploaden en door te sturen.
Daarnaast is het met dit product wel mogelijk om de gegevens automatisch door te
sturen naar de huisarts/praktijk waar de gebruiker onder controle is. Om dit product te
gebruiken moet onderzocht worden of het mogelijk is de gegevens ook automatisch
door te sturen naar het HealthySensor platform door mogelijk als praktijk
ingeschreven te worden. Daarnaast is het van belang om te controleren of de
gebruikers een vergoeding krijgen omdat de sensoren erg prijzig zijn en om de twee
weken vervangen moeten worden. Er is voor de Freestyle Libre gekozen omdat deze
goedkoper is dan de DexCom.
Lange termijn:
1. Stress meten
Op dit moment is het nog niet mogelijk om met behulp van het HealthySensor
systeem stress te meten. Er zijn verschillende manieren om stress te kunnen meten.
Dit kan worden gedaan door de elektrische geleiding in de huid te meten met behulp
van een EDA-sensor of door de hartslagvariabiliteit te meten.
-

EDA-sensor:
Bij een stressreactie is het sympathische zenuwstelsel actief, dit is een onderdeel van
het autonome zenuwstelsel. Het andere deel is het parasympatische zenuwstelsel die
als antagonist samenwerkt met het sympathische zenuwstelsel. Bijna alle organen in
het lichaam zijn aangesloten op beide delen van het zenuwstelsel behalve de huid.
De zweetklieren en bloedvaten van de huid zijn alleen aangesloten op het
sympathische deel van het autonome zenuwstelsel. Dit zorgt ervoor dat de geleiding
van de huid in verband staat met de activering van het sympathische zenuwstelsel en
dus met een stressreactie. Deze maat is betrouwbaarder dan andere fysiologische
metingen omdat bijvoorbeeld de hartslag ook beïnvloed wordt door het
parasympatische zenuwstelsel.
Een EDA-sensor is een sensor die de elektrodermale activiteit in de huid meet. De
huidgeleiding en zweetafscheiding zijn evenredig aan elkaar. EDA wordt meestal
gemeten op plekken met een hoge dichtheid aan zweetklieren (handen en voeten),
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de uitkomst van de huidgeleiding is een maat voor de activatie van
psychofysiologische activering. Na een stressreactie is er een piek in de meting te
zien die aantoont dat er een psychofysiologische verandering is geweest (Setz et al.,
2010). Deze sensor kan dus bepalen hoeveel stress een persoon heeft en kan
gebruikt worden voor het meten van het stressniveau.
-

Hartslagvariabiliteit:
Stress zorgt ervoor dat het hart onregelmatig slaat. Dit wordt ook wel de
hartslagvariabiliteit (HRV) genoemd. Door dit te meten kan bepaald worden hoeveel
stress de gebruiker heeft. De hartslagvariabiliteit wordt bepaald door de fluctuatie te
meten van de tijd tussen twee hartslagen. Door dit te meten kan bepaald worden
hoeveel dit varieert, onderzoek toont aan dat een lage HRV ervoor zorgt dat het
autonome zenuwstelsel minder functioneert en minder goed kan omgaan met interne
en externe stressoren (Kim et al., 2018). Het meten van de HRV kan op twee
manieren gebeuren. Dit kan gedaan worden met behulp van de
photoplethysmography (PPG), deze sensor moet strak op de huid worden gedragen
omdat er gebruik wordt gemaakt van licht en de absorptie hiervan. Deze methode is
erg gevoelig voor artefacten omdat de lichtgevende diode in contact moet zijn met de
huid maar ook de fotodiodes moeten goed in contact staan met de huid om het
teruggezonden licht te ontvangen. Meestal is deze sensor verwerkt in een horloge
waardoor de kans dat de sensoren niet goed op de huid zitten erg groot is. Hierdoor
meet de sensor mogelijk niet al het licht en is de meting niet betrouwbaar. Hierdoor
kan deze manier niet gebruikt worden voor het HealthySensor systeem omdat het
geen betrouwbaar resultaat oplevert.
Een andere manier om de HVR te meten is met behulp van impedantie
plethysmografie (IPG). Deze manier is minder gevoelig dan PPG omdat deze sensor
maar een lichte aanraking met de huid nodig heeft om een elektrisch potentiaalveld te
produceren. Daarnaast kan in tegenstellig tot de PPG-sensor een IPG-sensor van
flexibel en zacht materiaal worden gemaakt wat het voor de gebruiker aangenamer
maakt om te gebruiken. Deze manier is erg betrouwbaar omdat met behulp van
elektrische potentiaalvelden een verandering in bloedvolume wordt gemeten. Doordat
deze sensoren niet strak op de huid hoeven te zitten meten ze betrouwbaarder
(Huynh et al., 2019).

2. Bloeddruk meten
De bloeddruk wordt op dit moment met een normale bloeddrukmeter gemeten in het
HealthySensor systeem, dit omdat op dit moment nog geen andere producten op de
markt verkrijgbaar zijn voor het meten van de bloeddruk. Er zijn wel onderzoeken
naar het meten van de bloeddruk met behulp van sensoren, hierdoor kan de
bloeddruk dag en nacht gemeten worden zonder dat de gebruiker hier erg in heeft.
Dit zorgt niet alleen voor gebruiksvriendelijkheid maar ook voor een betrouwbaarder
resultaat omdat de gebruiker niet zelf een handeling hoeft uit te voeren die mogelijk
fout kan gaan en omdat de gebruiker niet door heeft dat de bloeddruk wordt gemeten
waardoor de bloeddruk niet ineens hoger zal zijn.
De bloeddruk kan worden gemeten met behulp van IPG en PPG. Hierbij wordt de
pulse transit time (PTT), de tijd die het duurt voor het bloed om van een locatie in de
slagader naar een andere locatie in de slagader te gaan. En pulse wave velocity
(PWV) dit is een maat voor de snelheid waarmee het bloed door het lichaam stroomt.
Op basis van deze gegevens kan de bloeddruk worden gemeten, echter is hier nog
verder onderzoek nodig om dit betrouwbaar toe te kunnen passen in het
HealthySensor systeem (Huynh et al., 2019) (Huynh et al., 2018)
3. Lichtkleur
Op dit moment meet het systeem nog geen lichtkleur, dit was wel een wens vanuit
het pakket van eisen om dit wel te meten. Het is nog niet helemaal duidelijk of deze
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parameter echt gemeten moet worden. Hierdoor is het van belang dat er meer
onderzoek komt naar de invloed van lichtkleur op de gezondheid. Mocht dit echt heel
belangrijk zijn om te meten moet zeer waarschijnlijk een sensor gemaakt worden voor
het meten van lichtkleur. Dit omdat de sensoren die nu op de markt zijn erg prijzig zijn
en niet erg makkelijk in gebruik.
4. Keuze gebruiker
In de interviews is aangegeven dat de gebruiker het prettig vindt om een keuze te
hebben voor wat de gebruiker gaat gebruiken. Hierbij was de keuze tussen een ring
en een horloge, echter is de ring afgevallen omdat dit product niet alle toegang tot de
gegevens gaf. Doordat de gebruiker aan heeft gegevens dat een keuze prettig is
omdat iedereen verschillend is kan er mogelijk worden gekeken of er een ring kan
worden ontwikkeld die dezelfde parameters meet als het horloge. Hierdoor heeft de
gebruiker een keuze in welk product hij/zij gaat gebruiken en gaat hierdoor het
product misschien sneller of beter gebruiken.

6.2 HealthySensor systeem
Op korte termijn zal het concept bestaan uit de Withings Scanwatch, de Garmin bureaustoel
sensor, de bloeddrukmeters (Evlov/RS7 Intelli IT) en de Withings sleep analyzer. In figuur 42
is de uitwerking van het geoptimaliseerde en uiteindelijke concept te zien. Dit zijn alle
producten die gekozen kunnen worden in concept 1. Het systeem bestaat uit een basis van
de Withings Scanwatch, de Garmin bureaustoelsensor en de Smart Citizen Kit. Daarnaast
kan de gebruiker kiezen tussen twee producten voor het meten van de bloeddruk. De
Withings Sleep Analyzer is ook nog een optie voor de gebruiker die niet met een horloge om
willen slapen.

Figuur 42: Uitwerking HealthySensor systeem
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6.2.1 Materialen en gebruik
Voor het HealthySensor systeem wordt gebruik gemaakt van de onderstaande producten,
deze producten zijn weergegeven in de figuren 43 en 44 dit is de folder die gemaakt is voor
het HealthySensor systeem. Het is van belang dat deze producten zo weinig mogelijk hinder
opleveren aan de gebruiker. Hierbij een uitleg hoe de materialen eruitzien en hoe de werking
is. Zo wordt duidelijk hoeveel hinder de gebruiker kan ondervinden van het product.
- Withings Scanwatch: dit horloge is gemaakt in 2 maten: 38mm en 42mm diameter.
De maat bepaalt het gewicht van het horloge, dit ligt tussen de 58 – 60 gram. Het
bandje is gemaakt van fluorelastomeer en is 18mm tot 20mm breed. Het horloge is
ongeveer even groot als een gemiddeld analoog horloge, de gebruiker kan het
horloge de gehele dag dragen en kan een ander bandje kiezen mocht de gebruiker
dat prettig vinden. Het horloge is erg gebruiksvriendelijk door het draaiknopje aan de
zijkant van het horloge.
- Naast het horloge wordt gebruik gemaakt van een bloeddrukmeter, hierbij kan de
gebruiker een keuze maken tussen een arm- of een polsmeter. De bloeddrukmeters
zijn gemiddeld qua grootte, echter hoeven deze producten niet dagelijks gedragen te
worden dus is de grootte niet heel belangrijk. In de eerste week is het 7 dagen elke
ochtend en avond. Deze meting kan thuis worden gedaan waardoor vervoer niet
nodig is. Beide bloeddrukmeters zijn voorzien van een lampje wat aangeeft of de
manchet goed bevestigd is. Hierdoor zijn de producten makkelijk te gebruiken.
Doordat de producten niet dagelijks gedragen hoeven te worden zullen ze geen
hinder opleveren tijdens dagelijkse bezigheden.
Evolv: De manchet van het product is gemaakt van nylon en polyester en is
verbonden met een elektrische pomp. Het meetapparaat is gemaakt van kunststof en
voorzien van een OLED-scherm. De manchet heeft een omvang van 22-42 cm. Het
gehele product weegt 670 gram en de afmetingen van het meetapparaat zijn
12,50x12x17,30 cm.
RS7 Intelli IT: De manchet van het product is gemaakt van nylon en polyester en is
verbonden met een elektrische pomp. Het meetapparaat is gemaakt van kunststof en
voorzien van een lcd-scherm. De manchet heeft een omvang van 13,5-21,5 cm. Het
gehele product weegt 386 gram en de afmetingen van het meetapparaat zijn
11,80x9x9 cm.
- Smart Citizen Kit: Dit product is een klein board met sensoren. Dit product kan
omhult worden door een hoesje om het product te beschermen tegen vuil en water.
Het product meet de omgevingsfactoren automatisch, als het product verbonden is
met wifi worden de gegevens automatisch doorgestuurd. Het product is makkelijk
mee te nemen en makkelijk in gebruik.
- Bureaustoelsensor: Deze sensor is omhult door een kunststof behuizing. De sensor
wordt in een houder geplaatst, deze houder wordt onder het zitgedeelte van de stoel
bevestigd. Er wordt ook een USB-stick meegeleverd die in de computer gestoken
moet worden. De sensor meet automatisch de zithouding en duur van zitten van de
gebruiker. Dit wordt nog niet automatisch doorgestuurd, de gebruiker moet deze
gegevens zelf uploaden op het platform. Het gebruik is erg gemakkelijk, echter moet
een oplossing gevonden worden voor het uploaden omdat dit vergeten kan worden.
- Withings sleep analyzer: Het product is gemaakt van een premium stof en heeft de
afmetingen van 190x637x5mm. het product weegt 350 g en kan onder bijna elk
matras worden gebruikt. Het product wordt onder het matras geplaatst en meet
automatisch de slaap. Het product moet via bluetooth verbonden worden met de
telefoon om de gegevens automatisch door te sturen. Het product is erg makkelijk in
gebruik en is niet te voelen door de gebruiker. Hierdoor zal het product geen hinder
zijn voor de gebruiker tijdens het slapen.
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Figuur 43: de producten van het HealthySensor systeem (Withings Scanwatch, Garmin Bureaustoelsensor, Smart Citizen Kit)

Figuur 44: de producten van het HealthySensor systeem (Evolv, RS7 Intelli IT, Withings Sleep Analyzer)
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6.3 Haalbaarheid
Economische haalbaarheid
Voor de economische haalbaarheid moet gekeken worden naar de kosten die het product
met zich meebrengt. Hiervoor wordt voor elk product de marktwaarde genomen. Daarnaast
zijn nog meer factoren die meewegen in de economische haalbaarheid, echter zijn deze
factoren nog niet bekend. In tabel 72 zijn de kosten weergegeven.
Tabel 72: Uitwerking kosten

Product
Withings Scanwatch
Garmin bureaustoel sensor
Evolv/RS7 Intelli IT
Withings sleep analyzer
Smart Citizen kit
Licenties

Kosten
€ 279,95
€ 89,53 (bij meerdere producten lagere prijs per product)
€ 99,00 – 74,99
€129,95
€ 127,26 ($149,00; prijs wordt lager bij meerdere producten)
Dit moet nog worden onderzocht

Totaal

€ 571,73 - 725,69

Op dit moment zijn te weinig factoren bekent om te concluderen of het product haalbaar is.
Hiervoor moet eerst duidelijk worden wie het product moet gaan betalen, wat de overige
kosten zijn die gemaakt gaan worden en waar de baten vandaan gaan komen zodat
uiteindelijk winst kan worden gemaakt.

Maatschappelijke haalbaarheid
Uit de interviews is gebleken dat de meeste mensen met een zittend beroep openstaan voor
het gebruik van een horloge om de gezondheid te monitoren. Om er zeker voor te zijn dat
elke persoon met een zittend beroep het product gaat gebruiken moet een goede uitleg
worden gemaakt over de betrouwbaarheid en het gebruik van het product. Daarnaast moet
goed worden onderbouwd waarom mensen met een zittend beroep dit product moeten
gebruiken en hoe het de leefstijl zal beïnvloeden. Door deze twee factoren goed uit te
werken is de kans erg groot dat bijna alle mensen met een zittend beroep het product zullen
gebruiken. Hierbij wel de kanttekening dat het product niet te duur is.
Daarnaast is het concept erg gebruiksvriendelijk, het grootste gedeelte van de tijd hoeft de
gebruiker alleen een horloge te dragen en de Smart Citizen Kit meenemen, dit is een erg
klein apparaat wat makkelijk in een tas past. De bloeddruk meter hoeft maar een paar keer
gedragen te worden en dan alleen voor de meting waardoor dit een korte periode is. Dit is
niet optimaal voor de gebruiker omdat de gebruiker het snel kan vergeten, hierdoor is het
van belang dat de gebruiker eraan herinnerd wordt om te meten. Doordat de bloeddrukmeter
niet optimaal is, is het voor optimaal gebruik wel van belang om op lange termijn de
bloeddruk te meten met behulp van sensoren. De stoelsensor en Withings sleep analyzer
worden 1x aangebracht op de plek waar ze moeten zitten en kunnen dan gewoon meten
zonder dat de gebruiker iets hoeft te doen. Omdat de stoelsensor geen API heeft moet de
gebruiker de gegevens zelf doorsturen, dit is geen optimale situatie waardoor gekeken moet
worden of de gegevens automatisch uitgelezen kunnen worden vanaf de computer.
Maatschappelijk haalbaar met de juiste uitleg, een herinnering voor bloeddrukmeten en het
automatisch uitlezen van de stoelsensor.
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Technische haalbaarheid
Technische haalbaarheid gaat over de apparatuur, data toegang, mankracht en kennis die
nodig is om dit product te kunnen maken. De apparatuur die nodig is zijn de producten die op
de markt zijn, deze producten zijn te koop dus kunnen gebruik worden voor dit product.
Daarnaast is ook het platform apparatuur wat nodig is voor het maken van het
HealthySensor systeem. Op dit moment is dat platform nog niet gemaakt maar als dat
gemaakt is, is de apparatuur aanwezig om het product te maken. Daarnaast is het voor de
werking van het HealthySensor systeem van belang dat er toegang is tot de data van de
producten die gebruikt worden, volgens de API is er toegang tot alle gegevens die het
HealthySensor systeem wil meten. De mankracht en kennis die nodig is om het platform te
maken en het product uiteindelijk op de markt te brengen is aanwezig in het bedrijf LODE en
onder de studenten die meewerken aan dit project.
Er moet ook rekening gehouden worden met licenties en certificeren. Voor het gebruiken van
de producten voor het meten van de parameters moeten mogelijk licenties worden
aangeschaft of andere afspraken worden gemaakt. Zonder deze licenties of afspraken
kunnen de producten niet gebruikt worden en kunnen de parameters niet gemeten worden.
Daarnaast is het verplicht om het platform te certificeren, dit moet gebeuren voordat het
product op de markt gebracht kan worden. Dit moet worden meegenomen in de technische
haalbaarheid om een goed beeld te kunnen vormen.
Op dit moment zijn geen factoren die ervoor kunnen zorgen dat het product technisch niet
haalbaar is.
Technisch is het product haalbaar. Als de producten gebruikt kunnen/mogen worden en het
platform gecertificeerd is.
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6.4 Risico’s
De risico’s die kunnen optreden tijdens het onderzoek, de realisatie en het implementeren
van het product zijn in kaart gebracht met behulp van een prospectieve risicoanalyse. Hierin
is uitgewerkt waar mogelijke in het proces risico’s zitten die ervoor kunnen zorgen dat het
proces niet goed verloopt. In tabel 73 zijn deze risico’s weergegeven. Hierin is te zien waar in
het proces de risico’s zich bevinden en hoe ernstig het risico is. Als laatste staat uitgewerkt
hoe het risico voorkomen kan worden zodat het proces soepel kan verlopen. De risico’s die
beheerst of geëlimineerd moeten worden vereisen de benodigde maatregelen die benoemd
zijn. De andere risico’s zijn kleiner en kunnen mogelijk niet voorkomen of makkelijk opgelost
worden.

Tabel 73: Risicoanalyse HealthySensor systeem realisatie
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6.4.1 Risico beperkende maatregelen
In tabel 73 zijn de risico’s en maatregelen weergegeven. De maatregelen die benoemd zijn
in de laatste kolom kunnen als volgt worden geïmplementeerd in het eindproduct.:
1. Maatschappelijke haalbaarheid
- Uitleg/handleiding
Tijdens de uitwerking van het product moet een handleiding gemaakt worden voor het
gebruik en de installatie van het product. Dit zorgt ervoor dat de gebruikers het nut
gaan inzien van het product en hierdoor het product sneller zullen gebruiken.
Daarnaast is heeft de doelgroep een grote variatie aan leeftijden, hierdoor kan het
voorkomen dat de oudere generatie niet weet hoe ze het product moeten installeren.
Hierdoor kan de oudere generatie het product niet gebruiken wat wel zou moeten.
Door een goede handleiding te geven over de installatie van het product kan iedereen
uit de doelgroep gebruik maken van het product.
Daarnaast is een handleiding over de parameters en de interpretatie van de
gegevens ook van belang. De meeste mensen die het product zullen gebruiken
hebben geen medische achtergrond en weten niet waarom bepaalde gegevens
gemeten worden en hoe deze geïnterpreteerd moeten worden. Om onrust bij de
gebruiker te voorkomen moet een uitleg gemaakt worden over waarom parameters
gemeten worden en wat deze gegevens over je gezondheid zeggen. Hierdoor kan
men zelf opzoeken wat de gegevens inhouden en zal men minder snel onrustig
worden.
Deze handleidingen en uitleggen moeten getest worden op de gebruiker om te
controleren of ze duidelijk genoeg zijn. Om ervoor te zorgen dat deze handleidingen
gemaakt en getest worden moet in het realisatiedocument een stappenplan worden
gemaakt met alle stappen die genomen moeten worden voor de realisatie en moeten
deze stappen meegenomen worden en moet een datum en verantwoordelijke worden
gekoppeld aan deze stappen. Hierdoor is de kans klein dat dit fout gaat.
-

Marketingplan
Voordat het product klaar is om op de markt gebracht te worden moet een
marketingplan worden geschreven. Hier moet in meegenomen worden wat er moet
gebeuren om het product succesvol op de markt te kunnen brengen. Hierin moet een
stappenplan worden meegenomen zodat duidelijk is welke stappen ondernomen
moeten worden. Aan deze stappen moet een datum en verantwoordelijke worden
gehangen zodat duidelijk is welke stap wanneer af moet zijn en wie hiervoor moet
zorgen. Daarnaast moet er een verantwoordelijke zijn voor het gehele stappenplan
die controleert of de stappen ook daadwerkelijk uitgevoerd worden. Door dit te doen
is de kans klein dat het product niet op de markt kan worden gebracht en is het
makkelijker om een fout op te sporen als het product niet op de markt kan worden
gebracht. In dit marketingplan moet ook worden meegenomen hoe er voor publiciteit
gezorgd gaat worden en wanneer het product op de markt moet zijn.

2. Technische haalbaarheid
- Peerfeedback/vaste overleggen
Tijdens het onderzoek naar de parameters en producten moet peerfeedback worden
gegeven over de onderzoeken. Daarnaast moeten vaste overleggen worden
ingeplant om te overleggen welke keuzes gemaakt gaan worden. Hierdoor wordt de
kans kleiner dat verkeerde keuzes worden gemaakt omdat meer mensen meedenken
over het maken van de keuzes.
-

Testen
Aan het begin van de realisatie moet een duidelijk stappenplan worden gemaakt over
de stappen die genomen moeten worden. Dit is van belang om duidelijk te hebben
wat gedaan moet worden om een goede realisatie te hebben. In deze stappen moet
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het testen van het HealthySensor systeem ook worden meegenomen. Voor het
testen moet een testprotocol worden gemaakt, er moet iemand worden aangewezen
die verantwoordelijk is hiervoor en een datum wanneer dit af moet zijn. Daarnaast
moet er iemand worden aangewezen die controleert of alle stappen in het realisatie
proces worden uitgevoerd. Voor het testen zelf moet een vaste datum en vast
persoon worden aangewezen zodat duidelijk is wanneer het moet gebeuren en wie er
verantwoordelijk is. Zo is de kans kleiner dat deze stap wordt overgeslagen of
verkeerd wordt uitgevoerd.
-

Producten aanschaffen
Om het product uiteindelijk te kunnen gebruiken moeten de producten worden
aangeschaft. Dit moet tijdig gedaan worden omdat er mogelijk licenties aangeschaft
moeten worden en er moet rekening gehouden worden met de levertijd. Om te
zorgen dat dit op tijd wordt gedaan moet een stappenplan gemaakt worden voor de
realisatie waarin alle stappen genoteerd worden. Om te zorgen dat de producten op
tijd worden aangeschaft moet in het stappenplan een datum worden genoteerd
wanneer en wie de producten gaat aanschaffen. Hierdoor is duidelijk wie het moet
doen en wanneer waardoor de kans kleiner wordt dat dit niet of te laat gebeurt.

-

Controle inbouwen.
Het is van belang dat de producten die gebruikt worden blijven werken zoals ze
moeten werken, dit om schade aan de gebruiker te voorkomen en zeker te weten dat
de gegevens betrouwbaar zijn. Om dit te garanderen moeten er controles worden
ingeplant om de producten te testen. Eerst moet een testprotocol worden opgesteld
en bepaald worden waar de gebruiker dit kan laten doen. Daarna moet bepaald
worden om de hoeveel tijd de producten gecontroleerd moeten worden. Dit is
belangrijk om te weten zodat er geen schade aan de gebruiker komt. Deze stap moet
worden meegenomen in het realisatie stappenplan om ervoor te zorgen dat deze stap
niet wordt overgeslagen. Er moet een verantwoordelijke worden aangewezen die het
testprotocol maakt en een verantwoordelijke die onderzoek hoe vaak de producten
getest moeten worden.
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7 User Interface
7.1 Algemene gegevens
Senna is een vrouw van 50 jaar oud en werkt fulltime als kantoormedewerkster bij de bank.
Voor haar werk zit ze lange dagen achter een bureau computerwerk uit te voeren. Senna
heeft op dit moment geen kennis over de staat van haar gezondheid. Ze houdt niks bij met
behulp van apparaten of producten. Ze weet alleen dat ze iets te zwaar is omdat ze zich
soms weegt. Echter, ze weet niet, hoeveel overgewicht ze heeft en wat de gevolgen hiervan
zijn, waardoor ze niks aan haar gewicht doet.
Omdat ze toch wel nieuwsgierig is naar haar gezondheid en bewust wil worden van hoe ze
leeft gaat ze gebruik maken van het HealthySensor systeem. Hierbij kiest ze ervoor om het
horloge te gebruiken met de Evolv bloeddrukmeter, de Smart Citizen Kit en de
bureaustoelsensor. Voordat Senna begint vult ze eerst haar persoonlijke gegevens in. Hierbij
geeft ze aan dat ze rookt met de hoeveelheid sigaretten per dag, alcohol drinkt met de
hoeveelheid glazen per dag, koffie drinkt met de hoeveelheid per dag, een gewicht heeft van
77 kg, 170 cm lang is en 3x per dag een melding wil krijgen. In figuur 45 zijn de algemene
gegevens te zien.

Figuur 45: Userinterface algemene gegevens gebruiker

Deze gegevens zijn van belang om in te vullen om een volledig advies te kunnen formuleren
voor het verbeteren van de gezondheid. Mochten deze gegevens niet ingevuld worden, dan
kan hier later om gevraagd worden.
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7.2 Dagrapport
Als Senna de producten van het HealthySensor systeem gebruik kan zij haar gegevens
inzien op het platform van het HealthySensor systeem. Gedurende een dag kan Senna haar
gegevens van die dag inzien op het dagrapport. In figuur 46 is het dagrapport van Senna te
zien. Senna kan de parameters, die gemeten worden, zien en ook hoe ze die dag
gepresteerd heeft. Alle parameters waar een uitroepteken bij staan, zijn niet goed. Dit
uitroepteken betekent dat de waardes afwijken van wat de waardes zouden moeten zijn bij
een gezond persoon van haar leeftijd. Zo heeft Senna een overzichtelijk rapport waarin zij
haar gegevens kan zien en kan zien welke gegevens verbeterd moeten worden.

Figuur 46: User interface dagrapport
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7.3 Weekrapport
Na een week krijgt Senna een overzicht van hoe haar week is verlopen. Alle gegevens van
de week worden samengevat in een cijfer, dit cijfer geeft aan hoe goed/slecht de week
verlopen is. Omdat dit de eerste week is kunnen de gegevens nog niet vergeleken worden
met gegevens van voorgaande weken. In het rapport is te zien dat erg veel parameters
voorzien zijn van een uitroepteken. Dit betekent dat Senna een groot risico heeft op een
slechtere gezondheid. Het is van belang dat Senna leefstijlinterventies gaat ondernemen
waardoor zij haar gezondheid verbeterd. Senna kan op de parameters klikken op meer
informatie te krijgen over haar gegeven en over wat de parameter inhoudt. Daarnaast kan
ze, door op de parameter te klikken, bij haar persoonlijke interventies komen. In figuur 47 is
een voorbeeld van het weekrapport te zien.

Figuur 47: User interface weekrapport
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7.4 Overzicht parameters
In figuur 48 in een overzicht van de parameter bloeddruk weergegeven. Hier komt Senna
terecht als zij op bloeddruk klikt. In dit overzicht is de normaalwaarde en de gemeten waarde
van een bepaalde datum te zien. Daarnaast zijn in het overzicht de leefstijlinterventies
weergegeven die Senna kan ondernemen om een gezondere leefstijl en betere gezondheid
te krijgen. Tevens zijn informatie icoontjes aanwezig, mocht Senna meer informatie willen
over gezonde waardes van bloeddruk of wat bloeddruk inhoud kan Senna op het informatie
icoontje van informatie bloeddruk klikken. Mocht Senna informatie willen over het meten van
de bloeddruk kan Senna op het informatie icoontje van informatie bloeddruk meten klikken.
Als Senna dit zou doen komt ze bij de uitleg die weergegeven is in figuur 49. Hier is een
uitleg over de parameter zelf gegeven en een uitleg over het meten van de parameter.

Figuur 48: User interface overzicht bloeddruk

Figuur 49: User interface uitleg bloeddruk
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7.5 Verbetering in gezondheid
Senna heeft een maand lang haar gezondheid gemonitord en heeft de leefstijlinterventies
ondernomen die aangeraden werden. Zo heeft zij haar leefstijl verbeterd om uiteindelijk een
betere gezondheid te krijgen. In figuur 50ta is Senna’s weekrapport na een maand te zien.
Hierin is te zien dat de gezondheid van Senna een stuk verbeterd is. Alleen de bloeddruk is
nog aan de hoge kant. Dit is wel verbeterd maar deze parameters heeft meer tijd nodig om
op de juiste waarde te komen. Als Senna haar leefstijl vol blijft houden zal deze parameter
ook verbeteren en goed worden. Door dit overzicht blijft Senna gemotiveerd om de
aanpassingen in haar leefstijl vol te houden. Ze ziet vooruitgang in haar gezondheid
waardoor ze gemotiveerd blijft om gezond te leven. Daarnaast is in dit weekrapport te zien
dat de parameters vergeleken worden met de parameters van de voorgaande week.
Hierdoor kan Senna ook zien wat ze beter heeft gedaan en waarin ze zich nog kan
verbeteren.

Figuur 50: User interface weekrapport na een maand
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7.6 Samenvatting mening gebruiker
Om te controleren of de userinterface ook aan de wensen voldoet van de gebruiker is een
folder gemaakt. Deze folder is getoond aan acht gebruikers waarbij een aantal vragen over
het systeem en de userinterface gesteld zijn. De volledige uitwerking van deze vragen is te
zien in bijlage 3. Hier worden kort de belangrijkste punten benoemd.
In het interview is gevraagd aan de gebruiker of het duidelijk is wat het doel van het systeem
is. Alle gebruikers antwoordde hierop dat het duidelijk is en dat het een goed doel is. Daarna
is gevraagd of het duidelijk is hoe het systeem om het lichaam zit en of dit hinder gaat
opleveren aan de gebruiker. Hierop antwoorden de meeste gebruikers dat het erg duidelijk is
en doordat het alleen een horloge is wat op het lichaam zit er weinig hinder ondervonden
gaat worden. Wel benoemden een gebruiker dat het mogelijk beter is om twee
omgevingssensoren te hebben. Zo kan er één op kantoor gebruikt worden en één thuis. Dit
is wel een optie om over na te denken omdat het zo mogelijk gebruiksvriendelijker wordt.
Na het systeem zelf zijn vragen gesteld over de userinterface. Hierin ging het om het uiterlijk
van de userinterface (dag- en weekrapport) en de uitwerking van de parameter zelf. Hier
benoemden de gebruikers dat de userinterface er gebruiksvriendelijk uitziet en duidelijk is.
Op de vraag of de gebruikers het duidelijk vond om bij de leefstijlinterventies te komen
antwoorden ze dat dit voor hun duidelijk is maar dat een handleiding wel prettig is. Dit omdat
veel verschillende mensen gebruik maken van het systeem waardoor het voor de ene
mogelijk wel duidelijk is en voor de ander niet. Op de vraag of de interventies goed verwoord
waren antwoordden de gebruikers dat het duidelijk was en prettig omdat het gericht was op
jou en geen algemene interventie.
Er is ook dieper ingegaan op het uiterlijk van de parameters. Hierin wordt een uitleg gegeven
over de parameters en over hoe de parameter gemeten wordt. Hierover werd gevraag of
deze uitleggen duidelijk waren of dat er nog iets ontbrak. De gebruikers antwoordde op deze
vraag dat de uitleg duidelijk is maar dat het misschien handig is om een extra link toe te
voegen van een website met meer informatie voor de gebruikers die de uitleg niet goed
genoeg vinden. Daarna is nog gevraagd of de gebruikers iets miste in de userinterface maar
daarop antwoordden de gebruikers allemaal nee.
Als laatste is een vraag gesteld over hoe het platform gemaakt moet worden, of dat een app
is of dat het beter een programma op de computer kan zijn. Hierop antwoordden een aantal
gebruikers dat een app prettig was en een aantal gebruiker vonden het beide prettig omdat
het overzicht fijn is via een app, maar de uitleg over de parameters fijner is via de computer.
Ook is de vraag gesteld hoe de hoeveelheid informatie is. Dit vonden de gebruikers precies
genoeg waarbij ze benoemde dat het weekcijfer erg prettig is omdat het in één oogopslag
weergeeft hoe de week is verlopen. Daarnaast zeiden ze dat nu alle belangrijke dingen
worden weergegeven maar dat het niet meer moet worden omdat het dan onoverzichtelijk
wordt.
Concluderend uit deze interviews is het van belang dat een handleiding wordt gemaakt voor
de userinterface zodat iedereen begrijpt hoe de userinterface werkt. Daarnaast is het
mogelijk ook prettig om linkjes toe te voegen in de uitleg over de parameter voor de
gebruikers die meer informatie willen. Bij het realiseren van het platform moet rekening
gehouden worden met het maken van een app en een computerprogramma zodat de
gebruikers kunnen kiezen wat ze prettig vinden of allebei kunnen gebruiken. En als laatste is
het weekcijfer van het weekrapport erg belangrijk omdat dit snel weergeeft hoe de week is
gegaan. Met deze punten moet rekening gehouden worden tijdens de realisatie om te zorgen
dat zoveel mogelijk gebruikers het systeem willen gebruiken en dus ook gaan gebruiken.
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8 Discussie
Er is wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de parameters die gemeten moeten worden.
Daarnaast heeft een specialist de parameters die gekozen zijn bekeken en geoordeeld of
deze belangrijk zijn voor het monitoren van de gezondheid. Hierdoor is de kans dat
parameters vergeten zijn of dat te veel parameters gemeten worden erg klein. De
interventies die vervolgens opgesteld zijn bij de parameters zijn geformuleerd op basis van
de richtlijnen die geleden voor de huisartsen in Nederland. Hierdoor is de kans klein dat de
interventies niet overeenkomen met de adviezen die huisartsen in Nederland geven. Echter,
is het wel van belang dat deze interventies gecontroleerd worden door een specialist om
zeker te zijn dat de interventies veilig gegeven kunnen worden aan de gebruiker.
Het uiteindelijke concept voor het monitoren van de gezondheid bestaat uit een horloge
(Withings Scanwatch) met voedingsapp (Myfitnesspal), een bloeddrukmeter (Evolv/RS7
Intelli IT), een bureaustoelsensor (Interstuhl/Garmin S4.0) en een omgevingssensor (Smart
Citizen Kit). Daarnaast kan de gebruiker nog kiezen voor de slaapmeter (Withings sleep
analyzer) mocht de gebruiker zonder producten om willen slapen. Het systeem is
aangesloten op twee delen van het lichaam: de pols en de bovenarm, echter wordt de
bloeddrukmeter niet constant gedragen. Dit zorgt ervoor dat het systeem voornamelijk
aangesloten is op de pols. Hierdoor zal de gebruiker zo min mogelijk last ondervinden van
het systeem, om zeker te zijn dat de gebruiker zo min mogelijk hinder zal ondervinden aan
het systeem zijn gebruikers geïnterviewd over het uiterlijk van het systeem. Hier is
uitgekomen dat de gebruikers op dit moment geen hinder zien in het systeem. De bloeddruk
kan met het huidige systeem niet continue gemonitord worden. Dit kan leiden tot een
mogelijk foutieve meting waardoor het van belang is dat verder onderzoek gedaan wordt
naar het continue monitoren van de bloeddruk. Tevens wordt in het huidige systeem de
parameters stress niet gemonitord omdat op dit moment nog geen producten op de markt
aanwezig zijn die deze parameter betrouwbaar kunnen meten. Omdat dit een belangrijke
parameter is, is het van belang dat hier verder onderzoek naar gedaan wordt om uiteindelijk
de stress wel te monitoren. Als laatste is verder onderzoek nodig naar het monitoren van de
bloedsuikerspiegel. Dit is op dit moment nog niet mogelijk omdat de gegevens niet
uitgewisseld kunnen worden en de sensoren erg prijzig zijn. Voor mensen met diabetes
mellitus is het wel van belang om dit te monitoren. Hierdoor moet ook hiernaar verder
onderzoek verricht worden of het mogelijk is om de gegevens automatisch door te sturen en
hoe de vergoeding in elkaar zit.
Naast de producten die gebruikt worden in het systeem is er een userinterface gecreëerd
De kosten van het product bedragen rond de 500 – 700 euro. Dit is niet extreem hoog,
echter zal het voor een gemiddelde Nederlander misschien wel veel geld zijn. Het is hierdoor
van belang dat uitgezocht wordt wie het systeem gaat bekostigen en hoe het in de
maatschappij toegepast kan worden.
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9 Conclusie
Tijdens dit project waren er twee hoofddoelen die behaald moesten worden. Het eerste doel
was bepalen welke parameters belangrijk zijn voor het meten van de gezondheid van
mensen met een zittend beroep. Op basis van wetenschappelijk onderzoek is bepaald dat de
parameters temperatuur, geluid, luchtvochtigheid, koolstofdioxidegehalte, licht, bloeddruk,
hartslag, stress, slaap, voeding, fysieke activiteit en zithouding belangrijk zijn voor het
monitoren van de gezondheid. Daarnaast is het voor gebruikers met diabetes mellitus ook
van belang om de bloedsuikerspiegel te monitoren. Van al deze parameters is benoemd
waarom ze van belang zijn en welke interventies genomen kunnen worden om deze
parameters te verbeteren of gezond te houden.
Het tweede doel wat behaald moest worden tijdens die project was het ontwerpen van een
systeem wat de bovenstaande parameters kon meten, dit doel is deels behaald. Eerst is een
pakket van eisen opgesteld waarin benoemd wordt waaraan het systeem moest voldoen. De
belangrijkste eisen zijn: toegang tot onbewerkte data, meerdere sensoren in één product,
kwaliteit van de producten, markttoegang, prijs, grootte, gewicht, materiaal, lichaamsvorm,
ontwerp, app, batterij en veiligheid. Op basis van deze eisen zijn verschillende producten
benoemd in het marktonderzoek die vervolgens samengevoegd zijn in verschillende
concepten. Op basis van het pakket van eisen zijn drie concepten gekozen om te
optimaliseren. Tijdens het optimaliseren is rekening gehouden met hoe goed de concepten
voldeden aan het pakket van eisen en of de producten toegang geven tot hun data. Het
uiteindelijke concept voor het monitoren van de gezondheid bestaat uit een horloge
(Withings Scanwatch) en voedingsapp (Myfitnesspal), een bloeddrukmeter (Evolv/RS7 Intelli
IT), een bureaustoelsensor (Interstuhl/Garmin S4.0) en een omgevingssensor (Smart Citizen
Kit).
Het eerste doel is volledig behaald omdat in kaart gebracht is welke parameters gemeten
moeten worden en waarom. Het tweede doel is deels behaald omdat het uiteindelijk systeem
niet alle parameters meet. Dit concept meet niet de stress en bloedsuikerspiegel waardoor
niet het gehele doel behaald is. Dit kan in een vervolgonderzoek worden verbeterd waardoor
deze parameters wel gemeten kunnen worden.
Het uiteindelijke systeem bestaat uit verschillende producten die de parameters meten. Een
userinterface (computerprogramma) is gemaakt om de data van de verschillende producten
samen te voegen in één systeem. Hierbij is ook rekening gehouden met het vergelijken van
de data en de interventies die genomen kunnen worden om een betere gezondheid te
krijgen. Door deze userinterface krijgt de gebruiker een makkelijk dag- en weekrapport
waarin de gegevens weergegeven worden met de bijbehorende uitleg en interventies. Deze
userinterface is qua uiterlijk voldoende, dit is gecontroleerd bij de gebruikers. Echter, kan
verder onderzoek worden gedaan naar een mogelijke handleiding voor de userinterface,
hyperlinkjes naar websites met meer uitleg over de parameters en de mogelijkheid om het
computerprogramma ook als een app te gebruiken.
Met dit systeem kan de gezondheid gemonitord worden en kunnen interventies gegeven
worden om de gezondheid te verbeteren. Dit zal uiteindelijk leiden tot een gezondere
maatschappij en een daling in de kosten in de gezondheidszorg.
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Bijlagen
Bijlage 1: resultaten enquête
Om te bepalen welke parameters gemeten moeten worden om een goed beeld van de
gezondheid te krijgen is naast literatuurstudie ook een enquête uitgevoerd. Deze enquête is
uitgevoerd onder mannen en vrouwen die een kantoorbaan hebben. Zij kregen een aantal
vragen over hun gezondheid, hun leefstijl en de omgevingsfactoren op werk. Hieronder zijn
de uitkomsten weergegeven die invloed hebben op de parameters die gemeten gaan
worden. De antwoorden zijn weergegeven in grafieken, cirkeldiagrammen en tabellen om
een overzichtelijk resultaat te verkrijgen. Voor de open vragen is de gefundeerde
theoriebenadering gebruikt, de tabellen zijn hier het resultaat van.
De eerste vraag die gesteld is voor het meten van de parameters is de vraag of de
werknemers op dit moment al last hebben van gezondheidsklachten. Deze vraag is
belangrijk omdat dit mogelijk meespeelt in het wel of niet willen meten van
gezondheidsparameters. Daarnaast geven de antwoorden inzicht in de klachten die op dit
moment waargenomen worden. Hieruit kan geconcludeerd worden dat een aantal
parameters gemonitord moeten worden omdat veel mensen dan klachten ervaren bij
bepaalde parameters. In figuur 51 zijn de antwoorden te zien, hierin is te zien dat 43.6% van
de ondervraagden al last heeft van rug- en nekklachten. Dit kan komen door de lange uren
die zij zitten en de houding waarin ze zitten. Het is dus van belang dat deze houding wordt
gemonitord zodat de klachten in de rug en de nek vermindert kunnen worden.

Figuur 51: Antwoorden heeft u last van gezondheidsklachten

Na de vraag of de werknemers gezondheidsklachten hadden werd de vraag gesteld of ze
de gezondheid zouden monitoren met behulp van een wearable. Dit is van belang om te
weten omdat de gebruikers uiteindelijk het product zelf moeten willen gebruiken voordat ze
het daadwerkelijk gaan gebruiken. De meerderheid staat open voor het gebruik van een
wearable. Dit is erg gunstig omdat zij het product zeer waarschijnlijk wel gaan gebruiken.
Belangrijker zijn de mensen die geen wearable willen gebruiken en dan vooral de reden
waarom de mensen de wearable niet willen gebruiken. In tabel 74 is zijn de antwoorden
van de ondervraagden te zien. Hierin is te zien dat de mensen die nee geantwoord hebben
het product niet betrouwbaar genoeg vinden of onrustig worden van het product. Dit zijn
redenen die meegenomen moeten worden in het ontwerp en de implementatie van het

141

HealthySensor Systeem

product. Hierbij kan bijvoorbeeld uitleg komen over de betrouwbaarheid van het product en
de werking. Daarnaast kan een uitleg komen over de interpretatie van de gegevens.

Gezondheid bijhouden

40%
52,73%

7,27%
Ja

Misschien

Nee

Figuur 52: Antwoorden monitoren van gezondheid met wearable

Tabel 74: Uitleg over antwoorden wel of niet monitoren met wearable

Nummer
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Antwoord
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Misschien
Misschien
Misschien
Nee
Nee
Nee

Uitleg
Doe ik al
Handig tijdens sporten
Bewustwording
Korte periode
Preventie voor ziekte
Uitleg over de werking
Mogelijk onrust
Betrouwbaar apparaat
Onbetrouwbaar
Voel ik zelf wel aan
Onrust

Frequentie
8
1
15
1
4
1
1
2
8
2
12

Na de algemene gezondheid werd gekeken naar het slaappatroon. Hierbij werd gevraagd
hoeveel uur mensen gemiddeld slapen en of ze hun slaap zouden willen monitoren. Uit de
enquête blijkt dat de meeste mensen een redelijk normaal slaapritme hebben, dit is te zien in
figuur 53. Ze slapen tussen de 6 en 8 uur. Echter, weten ze dit niet zeker omdat de meeste
de slaap niet monitoren. Het is ook van belang om te weten of de werknemers hun slaap
willen monitoren, dit omdat ze uiteindelijk het product wel moeten willen gebruiken voordat
ze het product ook echt gaan gebruiken. In figuur 54 zijn de antwoorden op de vraag: “zou u
uw slaap willen meten met behulp van een wearable?” te zien.

Figuur 53: Antwoorden hoeveel uur slaapt u
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Slaap meten

43,64%
54,55%

1,82%
Ja

Misschien

Nee

Figuur 54: Antwoorden wel of niet slaap meten met wearable

In figuur 54 is te zien dat meer dan de helft van de ondervraagden hun slaap wel zou willen
meten. Dit is erg gunstig omdat deze mensen het product zeer waarschijnlijk wel gaan
gebruiken. Voornamelijk de uitleg waarom mensen hun slaap niet willen meten is
interessant. Hier kan mogelijk rekening mee worden gehouden tijdens het ontwerpen of
maken van het product. In tabel 75 zijn de antwoorden te zien waarom mensen wel of niet
hun slaap willen meten. Veel mensen willen niet met apparatuur slapen, dit is een belangrijke
wens van de gebruiker omdat zij het product niet zullen gebruiken als ze iets om moeten
tijdens het slapen. Bij het ontwerpen van het product moet dus rekening gehouden worden
met een product wat niet om het lichaam zit tijdens het slapen. Naast deze reden willen
mensen het ook niet meten omdat ze onrustig worden van de informatie. Hierbij is het van
belang dat er goede uitleg komt over de gegevens en hoe die gegevens geïnterpreteerd
kunnen worden. Daarnaast is vertrouwen ook een belangrijke reden, om dit te waarborgen
moet het product van goede kwaliteit zijn en moet dit ook aangetoond worden zodat zwart op
wit staat dat het product kwalitatief goed is.
Tabel 75: Antwoorden waarom wel of niet slaap meten met wearable

Nummer
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Antwoord
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Misschien
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee

Uitleg
Heb ik al
Makkelijk thuis te meten
Goede kwaliteit en betrouwbaarheid
Kwaliteit van slaap
Dan kan je het verbeteren
Kwaliteit en betrouwbaarheid
Niet met een apparaat weer te geven
Onrust
Slaap goed
Zonder apparatuur slapen
Geen vertrouwen in apparatuur

Frequentie
3
12
2
10
3
1
1
7
2
10
3
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BMI catergoriën
21,82%

1,82%

52,73%
23,64%

Ondergewicht

Normaal gewicht

Overgewicht

Obese

Figuur 55: BMI van de ondervraagden

Na het onderwerp is slaap is er gekeken naar de voeding en het gewicht van de
ondervraagden. In figuur 55 is het BMI van de ondervraagden te zien. Hierin is te zien dat
45,46% van de ondervraagden overgewicht of obesitas heeft. Dit is een zorgelijk aantal
omdat overgewicht en obesitas voor verschillende chronische ziektes zorgen. Hierdoor is het
van belang dat de voeding en het gewicht van de werknemers gemonitord wordt. De voeding
omdat dit bepaalt waarom iemand aankomt en het gewicht om te monitoren of het gewicht
hoger, stabiel of lager wordt. Dit monitoren is erg belangrijk en daarom is er ook gevraagd of
de werknemers hun gewicht en voeding bijhouden. In figuur 56 is te zien dat 76,4% hun
gewicht monitort, dit is erg positief. Het overige percentage monitort het niet of soms. Hierin
liggen verbeterpunten. Er kan onderzocht worden waarom ze het wel of niet doen en zo kan
hier rekening mee gehouden worden.
Daarnaast is in figuur 57 te zien of de ondervraagden bezig zijn met hun voeding. De meeste
ondervraagden geven aan er wel mee bezig te zijn of er soms mee bezig te zijn maar het lukt
niet altijd. Dit is erg positief omdat deze mensen hun voedingsinname wel in de gaten
houden en zo mogelijk op gewicht blijven of zelfs afvallen. De overige ondervraagden
proberen het alleen lukt het niet of proberen het helemaal niet. Hierbij moet onderzocht
worden waarom ze het niet bijhouden of waarom het niet lukt zodat er in het systeem iets
toegevoegd kan worden waardoor ze het wel doen of waardoor het wel lukt.

Figuur 56: Antwoorden gewicht monitoren

Figuur 57: Antwoorden omgaan met voeding
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Naast voeding is activiteit en sport ook erg belangrijk voor een gezond gewicht en een
gezonde leefstijl. In figuur 59 zijn de antwoorden te zien op de vraag hoe vaak de
werknemers per week sporten. Hieruit is gebleken dat 30,9% helemaal niet sport, de overige
werknemers sporten over het algemeen 1 tot 2 keer. Dit zegt niet alles omdat deze vraag
echt over sporten ging, daarom is ook de vraag gesteld of de werknemers naast sporten
overige activiteiten ondernemen als wandelen of fietsen. Hieruit bleek dat 80% van de
werknemers naast sporten nog overige activiteiten onderneemt. Dit waren vooral de mensen
die aangegeven hadden niet te sporten in een week. Dit compenseert elkaar. Echter, is niet
duidelijk hoeveel de werknemers wandelen of fietsen of hoe intensief ze sporten. Hierdoor is
het dus wel van belang om deze parameters te meten.

Activiteit naast sporten
3,60%
16,40%

80%

Ja

Nee

Soms

Figuur 59: Antwoorden hoe vaak per week sporten
Figuur 58: Antwoorden activiteit (wandelen, fietsen) naast sporten

Als laatste is de vraag gesteld welke parameters de werknemers zouden willen meten.
Mogelijk als deze toegevoegd worden gaan ze het product sneller gebruiken. In figuur 60 zijn
de antwoorden van de ondervraagden te zien. Hierin is te zien dat bloeddruk, slaap, stress
en lichamelijke activiteit de vier meest gevraagde parameters zijn die gemeten moeten
worden. Ook is te zien dat niemand wil meten hoeveel iemand rookt. Dit is een belangrijke
factor omdat dit er juist voor kan zorgen dat de werknemers het product niet gaan gebruiken
omdat ze niet willen dat roken gemeten wordt. Deze parameter wordt dan ook niet
meegenomen in het systeem.

Figuur 60: Antwoorden belangrijkste parameters om te meten
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Naast lichamelijke parameters zijn omgevingsfactoren op kantoor ook erg belangrijk.
Omgevingsfactoren hebben een grote invloed op het bioritme en de productiviteit van de
mens. Hierdoor zijn er een aantal vragen gesteld over de omgevingsfactoren op kantoor, in
de onderstaande figuren (figuur 61 tot en met 63) zijn de antwoorden op deze vragen te zien.
Hierin is te zien dat de meeste mensen (96,4%) wel daglicht krijgen op hun werkplek. Echter,
is nu de vraag hoeveel daglicht ze krijgen en of dat genoeg daglicht is. Daarnaast is ook
gevraagd of werknemers geluidoverlast ervaren van andere collega’s. Hierbij geeft 20% aan
last hiervan te hebben en 34,5% geeft aan soms last te hebben. Deze percentages geven
aan dat geluid wel tot overlast kan zorgen op kantoor. Deze factor is dus belangrijk om te
meten. Ook is er gevraagd naar de temperatuur op kantoor, hierbij geeft 36,4% aan dat dit
niet regelbaar is. Het is belangrijk dat zij kunnen meten hoe hoog de temperatuur is omdat ze
dan weten of ze hier iets aan moeten doen.

Figuur 61: Antwoorden licht op werkvloer

Figuur 62: Antwoorden geluidsoverlast op werkvloer

Figuur 63: Antwoorden temperatuur op werkvloer

Als laatste is de vraag gesteld welke factoren de werknemers het liefste wilde meten. Hieruit
is gebleken dat alle parameters erg belangrijk zijn volgens de werknemers. De antwoorden
op deze vraag zijn weergegeven in figuur 64.

Figuur 64: Antwoorden belangrijke omgevingsfactoren om te meten
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Bijlage 2: Resultaten interview
Voor het onderzoek naar het HealthySensor systeem zijn interviews gehouden onder
mensen met een zittend beroep. Er zijn acht mensen met een zittend beroep geïnterviewd uit
verschillende leeftijdscategorieën, dit is gedaan om te bekijken of leeftijd invloed heeft op wat
een gebruiker wil. Er zijn ook verschillende beroepen gebruik, dit is gedaan om te bekijken of
het verschil in kennis over het onderwerp van belang is in de keuze/antwoorden van de
mensen met een zittend beroep. Zo zijn er onder andere deelnemers die in het ziekenhuis,
bij de bank of bij de belastingdienst werken. De resultaten van de interviews zijn met behulp
van de gefundeerde theoriebenadering verwerkt. In de tabellen zijn de vragen en de
antwoorden te zien, de ondervraagden hebben allemaal een nummer van 1 tot 8 gekregen
zodat duidelijk is welke antwoorden bij één persoon horen. De antwoorden zullen besproken
worden in de hoofdtekst.
Het interview begon met de vraag wat de mensen met een zittend beroep vonden van het
monitoren van je gezondheid met behulp van producten/wearables en de vraag of de
mensen met een zittend beroep het nut hiervan inzien. In tabel 76 zijn deze vragen
weergegevens met de antwoorden en het nummer van de ondervraagden.
Nummer 1 tot en met 7 van de ondervraagden vindt het goed dat mensen hun gezondheid
monitoren met behulp van wearables. Hierdoor wordt men bewuster van hun gezondheid,
echter zit er wel een kanttekening aan. Een aantal ondervraagden gaf wel aan dat er betere
uitleg moet komen over de parameters die gemeten worden en wat de gegevens inhouden
die de gebruiker te zien krijgt. Hierdoor voorkom je dat mensen ongerust worden of niet
weten wat ze moeten doen. Daarnaast moet het product wel betrouwbaar zijn en moet de
privacy goed worden geregeld. Nummer 8 van de ondervraagden wist niet zo goed wat ze
ervan moest vinden dat je gezondheid gemonitord wordt met behulp van wearables, ze vond
het soms goed als er een doel achter het monitoren zat. Zelf kan ze niet interpreteren wat de
gegevens inhouden dus vond ze het voor zichzelf niet nuttig, alleen als er echt aangetoond is
dat het je gezondheid kan verbeteren zou ze het misschien gebruiken.
Tabel 76: vragen 1 & 2 gezondheid monitoren

Wat vindt u ervan dat de gezondheid
Nummer gemonitord wordt met apparaten/ producten
Dat is de toekomst, maar er zijn wel een aantal
randvoorwaarden. Hoe nauwkeurig en betrouwbaar
1 is het product en wat gebeurd er met de gegevens,
hoe is de privacy. Wie heeft toegang tot de
gegevens?
Ik vind het belangrijk dat er aandacht besteed
wordt aan de bewustwording van je gezondheid. Ik
2
vind inzicht in je gezondheid belangrijk zodat je er
iets mee kan doen en dat kan veranderen.

Ziet u het nut van zelf
monitoren door middel van
apparaten en producten in?

Ja zeker dit is de toekomst.
Bewustwording en gezonder
leven

Bewustwording van de
gezondheid en hoeveel
beweging iemand heeft.
Het is fijn maar het kan ook benauwend werken
Ja zeker het is goed dat
4 omdat je te gefocust wordt op het meten. Uitleg
mensen bewust worden van
over de werking zou helpen bij minder benauwend. de gezondheid
Prima, alert op je eigen gezondheid en
Veel nut, verandering in
5
bewustwording.
leefstijl
3 Goed idee, voorstander.
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Ik zou het interessant vinden om te kijken wat je
leefstijl als invloed heeft op je lijf en je gezondheid.
6
Makkelijk dat je het zelf meet, eind van de dag een
rapport met tips en advies.
Het is op zich een goede toevoeging hierdoor
wordt men eerder bewust van zijn/haar
gezondheid. Ik heb zelf geen ervaring maar andere
in mijn omgeving wel en die gaan er wel anders
7 door leven

Het kan nuttig zijn als het met een doel is, wat heb
8 je aan informatie wat je niet gebruikt. Informatie
moet iets opleveren.

Zeker het kan erg motiveren
en zorgen voor bewustwording
Ik denk dat men wel anders
gaat leven en beter met de
gezondheid omgaat
Ik hoef zelf niet te weten hoe
mijn hartslag of slaap is, omdat
ik het nut er niet van in zie. Als
het aangetoond wordt dat je
ermee gezonder kan leven dan
zou ik het wel doen maar
anders niet.

Na de eerste 2 vragen ging het interview dieper in op het gebruik van wearables in het
heden, het is belangrijk om te weten waarom mensen een wearable hebben, wat ze hier
goed en slecht aan vinden en of ze ook iets doen met de gegevens die uit de wearable
komen. Dit is belangrijk om te weten omdat mensen die een wearable gebruiken zeer
waarschijnlijk het HealthySensor systeem zullen gaan gebruiken maar dit moet wel een
meerwaarde hebben op het product dat ze nu gebruiken. Het is dus van belang dat rekening
gehouden wordt met de verbeterpunten van de gebruiker en de punten die de gebruiker
graag terug wil zien.
Daarnaast is het bij de ondervraagden die geen wearable gebruiken belangrijk waarom ze
geen wearable gebruiken en of ze wel open staan voor het gebruik van een wearable. Dit is
belangrijk om te weten omdat bij de implementatie van het product rekening gehouden kan
worden met de wensen die de ondervraagden hebben die nog geen wearable gebruiken. Zo
zullen ze het sneller gaan gebruiken als de implementatie wel aan hun wensen voldoet. In
tabel 77 is te zien hoeveel ondervraagden wel of niet een wearable gebruiken.
Hierin is te zien dat nummer 1 tot en met 5 wel een wearable gebruiken en nummer 6 tot en
met 8 niet. Hieronder zullen eerst de vragen worden besproken van de ondervraagden die
wel een wearable gebruiken en daarna de vragen van de ondervraagden die nog geen
wearable gebruiken.
Tabel 77: Vraag 3 wearable gebruiken

Nummer
1
2
3
4
5
6
7
8

Gebruikt u zelf een
wearable
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Nee
Nee
Nee

In tabel 78 zijn de vragen en antwoorden te zien van ondervraagden nummer 1 tot en met 5
die wel een wearable gebruiken. De eerste vraag was welk product ze gebruikte en waarom
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ze voor dit product hadden gekozen. De producten die gebruikt worden zijn van Apple, Fitbit
en Samsung, deze producten zijn gekozen omdat ze een telefoon van het merk hadden of
omdat de prijs/kwaliteit vanuit de recensies het beste was. Deze redenen zijn niet heel
bijzonder, het is wel van belang om rekening te houden met de kosten van het
HealthySensor systeem omdat de gebruikers dat wel belangrijk vinden dat dit in verhouding
staat met de kwaliteit van het product.
Belangrijker is of ze verbeterpunten hebben op de producten die ze nu gebruiken. Hieruit
kwam dat de batterijduur heel erg van belang is, omdat constant het horloge om en afdoen
ervoor kan zorgen dat de gebruiker vergeet het horloge om te doen. Daarnaast vinden 3 van
de 5 ondervraagden dat er betere informatie moet komen over de interpretatie van de
gegevens en wat de gegevens zeggen over je gezondheid. Dit is iets wat meegenomen moet
worden in de realisatie van het HealthySensor systeem. Er moet goede uitleg komen over de
parameters die gemeten worden, wat zeggen deze parameters en kan de gebruiker doen om
dit te verbeteren.
Na de verbeterpunten zijn de pluspunten van het product benoemd, dit is van belang omdat
deze terug moeten komen in het product wat wordt gebruikt voor het HealthySensor
systeem. Hierbij is te zien dat nummer 1 de gebruiksvriendelijkheid erg belangrijk vindt,
nummer 2 en 3 willen graag een bewegingsmelding en nummer 5 wil een melding over een
te hoge hartslag maar ze wil hierbij dan ook een uitleg met wat ze hieraan moet doen.
Nummer 4 wil overzichtelijk een weergave of de persoonlijke doelen van die dag behaald
zijn. Deze punten kunnen allemaal meegenomen worden in het nieuwe product.
Tabel 78: vragen 4, 5, 6 & 7 gebruikte producten

Welke
product
Nummer gebruikt u?

Waarom dit
product?

1
Applewatch

IPhone

Fitbit Versa

Recensies
internet beste

Fitbit Ionic

Aanbeveling
familie

2

3

4 Samsung
active 2

Prijs/kwaliteit
verhouding

5
Applewatch

IPhone

Heeft u verbeterpunten
Wat zijn de pluspunten
voor dit product?
van dit product?
Betere batterijduur, hierdoor
gebruik ik hem niet vaak
omdat ik het vergeet
Gebruiksvriendelijkheid
Geeft een melding als je
moet bewegen, wel fijn
als je het zelf kan
Geen verbeterpunten
instellen hoe vaak dat is
Fijn dat je
bewegingsmeldingen
Bijhouden verdiepingen +
krijgt, zou het wel zelf in
meer informatie over
willen stellen hoe vaak ik
gegevens
een melding krijg
Het hartje wat opvult tot
Meer uitleg over werking en je je dagelijkse goals
gegevens
hebt gehaald
Melding over te hoge
hartslag, maar dan ook
Uitleg over interpretatie van met advies wat je eraan
gegevens en werking
kan doen

Nadat de producten besproken zijn worden er vragen gesteld over wat de ondervraagden
met de gegevens doen die ze nu krijgen. Dit is belangrijk om te weten. Dit is belangrijk om te
weten omdat hieruit geconcludeerd kan worden of de gegevens iets veranderen aan de het
gedrag van de gebruiker. Daarnaast is het ook belangrijk waarom de gegevens wel of niet
iets veranderen aan de leefstijl en wat de ondervraagden nodig zou hebben om de gegevens
wel te gebruiken. In tabel 79 is te zien wat de ondervraagden met de gegevens doen en
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welke gegevens ze nog missen. Hierin is te zien dat de meeste ondervraagden wel meer
gaan bewegen als ze zien dat ze te weinig bewegen maar dat ze met de gegevens over de
andere parameters niet erg veel doen omdat ze zelf te weinig kennis hebben om hier iets
mee te doen. Dit is belangrijke informatie omdat hieruit geconcludeerd kan worden dat het
HealthySensor systeem zich kan onderscheiden door een beter advies te geven over wat de
gebruiker kan veranderen om de gegevens te verbeteren. Daarnaast zijn de parameters die
de ondervraagden nog missen: bloeddruk, SpO2, slaap en voeding. Hierbij moet gekeken
worden of deze parameters toegevoegd kunnen worden met betrouwbare meetmethodes.
Tabel 79: Vraag 8, 9 & 10 gegevensverwerking

Wat doet u met de
gegevens van het
Nummer product?
Ja het heeft een positief
1
effect
2
3

4

5

Verandert u uw gedrag
op basis van de
Welke parameters mist u
gegevens?
nog in uw eigen product?

Ik ga meer bewegen
De factoren waar ik
Weekrapportage en die slecht op scoor probeer
bekijk ik altijd
ik te verbeteren
Iedere week weekrapport Meer bewegen om toch
en die vergelijk ik
doelen te halen
Stappenaantal bekijken
en hartslag maar geen
advies dus weet niet wat Nee omdat ik te weinig
ik hiermee moet
advies krijg
Rustig worden bij te
Ja ik pas mijn gedrag
hoge hartslag en meer
aan
bewegen

SpO2

Niks
Bloeddruk

Bloeddruk

Bloeddruk, slaap en voeding

Na de vragen over het product en de gegevens is gevraagd hoeveel de ondervraagden het
product gebruiken. Dit is van belang om te weten omdat voor betrouwbare gegevens het
product altijd gedragen moet worden. Echter, is in tabel 80 te zien dat dit niet altijd het geval
is. Veel personen dragen het product alleen overdag omdat ze niet met producten om willen
slapen. Dit is belangrijke informatie omdat hierdoor geconcludeerd kan worden dat voor het
slapen een product gebruikt moet kunnen worden die niet om het lichaam zit. Daarnaast is
de vraag hoe vaak een dat was bijna elke dag, echter moet de batterijduur wel goed zijn om
dit te kunnen doen.
Tabel 80: Vragen 11 & 12 hoeveel product gebruiken

Nummer
1
2
3
4
5

Wanneer gebruikt u het
product?
Overdag, niet prettig om
mee te slapen
Altijd
Overdag, vind een
horloge tijdens slaap niet
prettig
Overdag, niet met
producten om slapen
Overdag, niet prettig om
met producten te slapen

Hoe vaak gebruikt u het product?
Als de batterij beter was 7 dagen per week
Elke dag

Elke dag
Elke dag
Tijdens werk
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Dit waren de laatste vragen over het huidige gebruik van producten aan de ondervraagden
die wel een product gebruiken. Hieronder worden nu de vragen besproken die gesteld zijn
aan de ondervraagden die op dit moment nog geen product gebruiken. Het is belangrijk dat
in kaart wordt gebracht waarom ze geen product gebruiken en of ze er wel voor openstaan
en wat ervoor nodig is om wel een product te gebruiken. In tabel 81 zijn de vragen te zien die
gesteld zijn aan de ondervraagden die nog geen product gebruiken.
Nummer 6 tot en met 8 gebruiken op dit moment nog geen wearable of product om de
gezondheid te monitoren. In tabel 81 zijn de vragen te zien die gesteld zijn aan deze
ondervraagden. Hierin is te zien dat aan de ondervraagden gevraagd is waarom ze geen
wearable of product gebruiken, of ze openstaan om het wel te gebruiken en waarom wel of
waarom niet en wat zij graag zouden willen meten. Deze vragen zijn van belang omdat door
te weten waarom ze nu geen product gebruiken hier mogelijk rekening mee gehouden kan
worden in het ontwerpen van het systeem voor het HealthySensor systeem. Daarnaast is de
vraag of ze openstaan en waarom dit wel of niet zo is belangrijk voor de implementatie van
het HealthySensor systeem, door deze antwoorden kunnen mogelijk risico’s al in kaart
worden gebracht en verholpen. Als laatste vraag wat ze zouden willen meten is belangrijk
om de wensen van de gebruiker in kaart te brengen zodat hier rekening mee gehouden kan
worden.
Op de vraag waarom de ondervraagden geen wearable of product gebruiken is geantwoord
dat het nog niet op de telefoon staat, hier kan rekening mee gehouden worden door een
uitleg te geven over het instaleren en gebruiken van het product. Daarnaast heeft nummer 7
er niet bij stil gestaan en nummer 8 ziet het nut er niet van in. Dit is wel een hele belangrijke
reden waarom iemand een product niet gebruikt, hier moet goed rekening mee gehouden
worden door een goede uitleg te geven over het nut en wat het met de gezondheid doet om
wel een product te gebruiken. Als dit niet gedaan wordt zal nummer 8 het HealthySensor
systeem ook niet gaan gebruiken.
Na de vraag waarom ze nog geen product of wearable gebruiken is de vraag gesteld of ze
openstaan voor het gebruik ervan. Nummer 6 en 7 staan hier zeker voor open omdat het je
leefstijl kan verbeteren, echter moet het niet in de weg zitten bij dagelijks handelen en moet
het product betrouwbaar zijn. Nummer 6 zou graag een horloge willen gebruiken en nummer
7 maakt het niet uit zolang het maar niet in de weg zit.
Nummer 8 is nog niet zeker of ze open zou staan voor het gebruik van een wearable of
product, ze zou hiervoor open kunnen staan als aangetoond wordt dat dit echt invloed heeft
op de gezondheid en je leefstijl verbeterd. Als dit niet aangetoond is ziet ze het nut er niet
van in en zal ze het zeer waarschijnlijk niet gebruiken. Mocht ze het wel gaan gebruiken wil
ze een product wat betrouwbaar is.
De laatste vraag was welke parameters de ondervraagden zouden willen meten dit zijn:
bloeddruk, slaap, beweging en calorie inname. Nummer 8 antwoordde dat het niet uitmaakte
zolang het maar een meerwaarde heeft.
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Tabel 81: Vragen 13, 14, 15, 16, 17 & 18 waarom geen product gebruiken

Nummer Waarom
gebruikt u
geen
apparaten
om uw
gezondheid
te monitoren
6 Het zit niet
meer op mijn
telefoon

7 Niet bij
stilgestaan

8 Geen
behoefte om
mijn hartslag
of activiteit te
meten

Zou u
openstaan
voor het
gebruik van
producten

Waarom wel

Waarom
niet

Welke
producten
zou u
gebruiken

Welke
parameters
zou u
willen
meten

Tijd gedaan
maar heb
het nu nog
niet
geïnstalleerd
Ja

Inzicht in je
gezondheid en
mogelijk je
leefstijl
veranderen
Als het een mooi
horloge is en het
betrouwbaar is
kan het je
leefstijl
verbeteren
Als er
aangetoond is
dat het je leefstijl
verbeterd zou ik
het doen

X

Horloge

X

Maakt niet
uit zolang
het maar
niet in de
weg zit

Bloeddruk,
slaap,
beweging,
calorie
inname
Slaap,
bloeddruk,
activiteit

Als het
niet
bewezen
is dat het
helpt zou
ik er het
nut niet
van inzien

Iets wat
Dat maakt
betrouwbaar niet uit,
is
zolang het
maar
effectief is

Zou kunnen

Na de vragen over het huidige gebruik van producten zijn de drie concepten die bedacht zijn
aan de ondervraagden laten zien. Hierbij is een uitleg gegeven over de werking van het
concept en de keuzes die gemaakt kunnen worden. Na deze uitleg mochten de
ondervraagden kiezen welk concept het minste aansprak en welk concept het meeste
aansprak en waarom.
Nummer 1 en 2 hebben voor concept 2 gekozen als minste omdat ze niet van ringen houden
en het in vergelijking met het horloge minder kan. De andere 6 ondervraagden vonden
concept 3 het minste, dit omdat het te veel keuze was en men te weinig kennis heeft om hier
zoveel keuzes over te maken.
Het concept wat het meeste aansprak was concept 1, zeven van de acht ondervraagden zou
voor dit concept kiezen. Dit omdat het het makkelijkste in gebruik is en men dagelijks al een
horloge draagt dus dit het minste zou merken. Alleen nummer 7 zou een ring kiezen omdat
die dagelijks al veel ringen draagt, hieruit kan geconcludeerd worden dat een keuze in de
basis goed is maar niet te veel keuze omdat men dan overrompeld wordt. In tabel 82 zijn alle
antwoorden te lezen.
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Tabel 82: vraag 19, 20, 21, 22 Concept keuze

Welke
concept
spreekt je
het minste
Nummer aan
Waarom
1
Concept 2
2
Concept 2
3
Concept 3
4
Concept 3
5
Concept 3
6
Concept 3

7

Concept 3

8
Concept 3

Ik vind ringen niet fijn om te
dragen
Het kan minder dan het
horloge waardoor voor mij de
meerwaarde wegvalt
Te veel keuze, ik heb te
weinig kennis om een
systeem samen te stellen
Te veel keuze, kost te veel tijd
om samen te stellen waardoor
de stap om hem te gebruiken
te groot wordt
Te veel keuze waardoor ik
overrompelt word met de
mogelijkheden
Te veel keuze, te weinig
kennis om zoveel keuzes te
maken
Te veel keuze waardoor ik
overrompelt word met de
mogelijkheden
Onoverzichtelijk en ik heb te
weinig kennis om te weten
wat ik zou moeten kiezen

Welk
concept
spreekt je
het meeste
aan
Waarom
Simpelste en ik draag dagelijks
een horloge dus zou het niet
Concept 1 merken

Concept 1

Meet veel functies en is makkelijk
in gebruik
Ik draag dagelijks een horloge en
dat is voor mij het
gebruiksvriendelijke

Concept 1

Ik draag dagelijks een horloge en
dat is voor mij het
gebruiksvriendelijke

Concept 1

Concept 1

Compact, meet het meeste en
meet SpO2
Bij dit concept heb je het minste
producten en is het makkelijkste
in gebruik

Concept 2

Ik draag veel ringen en dit is het
onopvallendst

Concept 1

Zo simpel mogelijk en een
horloge draag ik dagelijks

Concept 1

Na de concept keuze werd gevraagd of de ondervraagden het prettig vonden om een keuze
te hebben en of ze nog iets aan het concept wat ze gekozen hadden wilde veranderen. In
tabel 83 & 84 zijn de antwoorden op deze vragen te zien. Hierin is te zien dat een keuze
prettig is maar dat het niet teveel moet zijn. Het beste is gewoon een basis waarin 2 keuzes
zijn en dan mogelijk nog 1 á 2 opties. De ondervraagden zouden hierdoor het product wel
sneller gebruiken omdat ze iets kiezen wat ze zelf prettig vinden om te gebruiken. Doordat
de ondervraagden niet al te veel keus willen hebben zal concept 3 afvallen om te gebruiken
voor het HealthySensor systeem.
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Tabel 83: Vragen 23 & 24 keuze producten

Vind u het prettig dat u een keuze heeft
Nummer over welk product u moet gebruiken
Ja, keuze is prettig maar niet te veel keuze,
1
gewoon een basis en dan 2 tot 3 opties
Ja, iedereen is verschillend dus dan is het
2
goed om een keuze te hebben
3

4
5
6
7
8

Zou u hierdoor het product
sneller gebruiken
Ja, je kiest wat je zelf fijn vindt en
dan gebruik je het ook
Ja, want ik kies iets wat bij mij
past
Ja, want ik wil geen horloge om
Ja, dan kan ik een sensor voor onder mijn
tijdens het slapen en ik zou wel
matras erbij kiezen omdat ik niet met
een sensor onder mijn matras
producten wil slapen
plaatsen
Ja, op eigen gevoel
Ja, maar dan wel een basis waar je mogelijk samengesteld dus je voelt je
2 tot 3 opties hebt
prettig bij het gebruik
Ja, je kiest wat je zelf fijn vindt en
Ja, keuze is altijd goed alleen niet te veel
dan gebruik je het ook
Ja, want dan kan ik zelf kiezen wat ik prettig Ja, want ik gebruik iets wat ik
vind
prettig vind
Ja, omdat ik dan zelf kies wat ik
Keuze is goed zolang het maar niet te veel is fijn vind
Maakt niet uit, keuze is prettig maar niet te
veel
Ja denk het wel

Voor het optimaliseren van de concepten is het ook belangrijk om te weten wat de gebruikers
van de concepten zouden willen zien. Hierdoor is gevraagd wat de ondervraagden aan hun
gekozen concept wilde veranderen. Hieruit is gekomen dat het product niet al te groot moet
zijn en er een keuze moet zijn voor welk bandje je gebruikt voor het horloge, of het bandje
van de HeartGuide los geproduceerd kan worden zodat dit gebruiksvriendelijker is, dat het
meten van de calorie inname automatisch zou gaan en dat er onderzoek moet zijn naar of
stress daadwerkelijk zo belangrijk is om te meten. De eerste redenen kan goed rekening
mee gehouden worden in het concept. Dit wordt ook meegenomen in de optimalisatie. Het
antwoord over onderzoek naar stress is ook van belang omdat dit nu nog niet gemeten kan
worden en dan is het de vraag of dit wel echt belangrijk is.
Tabel 84: Vragen 25 & 26 veranderen concepten

Als u iets aan het product mocht
Nummer veranderen, wat zou u veranderen
1 Niet te groot, dun en netjes
2 Niks
Proberen of het bandje van de
3 HeartGuide los geproduceerd kan
worden
4 Het zou fijn zijn als je horloge ook je
calorie inname kan berekenen
Onderzoek naar hoe belangrijk stress
5 is, zelf kunnen kiezen welk bandje je
gebruikt
6 Nee ik hoef niks te veranderen

Waarom zou u dit
veranderen/toevoegen
X
X
Omdat je dan een bloeddrukmeter
makkelijk mee kan nemen
Ik vergeet om mijn voeding in te voeren in
een app dus dan wordt het niet
bijgehouden
Ik vind sommige bandjes niet prettig
waardoor ik zelf een keuze wil hebben voor
het bandje
X
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Ik zou niks veranderen aan dit
7 concept
8 Ik zou niks veranderen

X
X

Ook is gevraagd wat de ondervraagden van een modulair systeem zouden vinden. Dit is
belangrijk om te weten voor de toekomst omdat dit mogelijk een langer termijn doel kan
worden. Echter, staan de ondervraagden hier niet heel erg open voor. Zij vinden dat het
positief is dat mensen een keuze hebben maar niet te veel keuze omdat ze daar niet genoeg
kennis over hebben. In tabel 85 zijn de antwoorden op deze vragen te zien. Door deze
antwoorden valt concept 3 zeker af omdat dit te veel keuze heeft.
Tabel 85: Vragen 27, 28 & 29 modulair systeem

Wat zou u ervan vinden
als er een modulair
systeem wordt
Nummer ontwikkeld

Waarom vindt u dit
goed

1 Gewoon een basis hebben
en niet te veel keuze
X

2
Niet heel goed

X

Ik zie het als een auto,
Het is positief dat mensen dat je voor een basis
3
een keuze hebben, maar moet kunnen kiezen en
niet te veel keuze
daarbij opties hebt
Het is goed dat je een
4
keuze hebt maar niet te
veel

5

6

Niet te veel keuze dan
wordt je overrompelt
Niet goed, gewoon een
basis met 2 of 3 opties
anders wordt het te groot

Je kan kiezen wat je zelf
wil gebruiken dus dan
zal je het sneller
gebruiken

Waarom vindt u dit slecht
Levert de betrouwbaarste
informatie als het gewoon een
product is
Het is interessant maar het is
voor veel mensen te groot en
onoverzichtelijk omdat ze de
kennis niet hebben om iets zelf
samen te stellen
Mensen hebben te weinig
kennis om veel keuzes te
maken. Hierdoor moeten er
max 2 tot 3 keuzes zijn
Het is te duur om het systeem
heel groot te maken en te veel
keuze maakt het gebruik niet
makkelijker

Mensen hebben te weinig
kennis om veel keuzes te
Wel keuze maar niet te maken. Hierdoor moeten er
veel
max 2 tot 3 keuzes zijn

X

Te veel keuzes maken het
ingewikkeld om het systeem
samen te stellen omdat er te
weinig kennis is
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Ik vind te veel keuze niet
goed omdat mensen te
weinig kennis hebben en
overrompeld worden met
7 de keuzes

X

Het is te groot waardoor de
stap te groot wordt om het
systeem samen te stellen

Ik heb te weinig kennis om
te kiezen tussen producten
8 dus ik heb liever één
product en niet te veel
keuze
X

Te weinig kennis, zo simpel
mogelijk.

De laatste drie vragen gingen over wat de gebruiker zou willen als hij/zij helemaal vrij was
dat zelf te bepalen en hoe zij stonden in het feit dat het beheren van de gezondheid steeds
meer bij de persoon zelf komt te liggen. Daarnaast is er ook gevraagd hoeveel meldingen en
welke meldingen de mensen met een zittend beroep willen krijgen. Dit moet namelijk niet
voor irritatie gaan zorgen waardoor de mensen met een zittend beroep de producten niet
gaan gebruiken.
De ideale oplossing voor de meeste ondervraagden is een horloge met mogelijk nog 1 à 2
extra opties voor comfort. Daarnaast gaven een aantal ook aan voor een basis te willen
kiezen, dus een horloge of ring en daarbij mogelijk nog 1 à 2 opties.
De vraag wat de mensen met een zittend beroep vonden van het feit dat er steeds meer
onderzoek komt naar zelf monitoren is voornamelijk beantwoord met het feit dat dat een
goede ontwikkeling is maar dat er wel wat eisen aan verbonden zijn voordat dit ingevoerd
wordt. Zo moet de gebruikers genoeg kennis hebben en moet er een mogelijkheid zijn voor
uitleg over de gegevens. Daarnaast willen de ondervraagden ook dat er meer advies komt
over de gegevens, hiermee werd bedoeld dat ze niet alleen willen weten dat ze bijvoorbeeld
slecht slapen maar ook waarom en wat ze eraan kunnen doen. Dit is belangrijk om te
implementeren in het HealthySensor systeem omdat men het systeem dan sneller gaat
gebruiken.
Als laatste is gevraagd wat de ondervraagden wilde met meldingen, hierop antwoorden de
meeste dat ze het zelf willen instellen maar dat ze wel dagelijks een rapport willen met hun
gegevens en wekelijks een overzicht met vergelijkingen van de week ervoor. Zo kunnen ze
zelf inzien of ze vorderingen maken. In tabel 86 zijn alle antwoorden te zien.
Tabel 86: Vragen 30, 31 & 32 ideale oplossing, onderzoek en meldingen

Wat zou voor u de Wat is uw mening over het feit
ideale oplossing zijn dat er steeds meer onderzoek
om de gezondheid komt naar zelf de gezondheid
Nummer te monitoren
monitoren

Meldingen

Dit is de toekomst, de patiënt moet
regie hebben over eigen
1
gezondheid. Waarbij de patiënt zelf Zelf instellen, goede
Gewoon een horloge kan beslissen over zijn gezondheid uitleg over gegevens en
met een aantal opties als de kennis goed genoeg is.
advies
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2

Een horloge met
mogelijk nog wat
extra’s voor comfort

Dat is goed omdat mensen meer
inzicht krijgen in hun gezondheid en
daarnaast ook bewustwording van Zelf instellen, dagrapport
hun gezondheid
en weekrapport

Een basis waarbij je Het is verstandig om je gezondheid
kiest voor een horloge te monitoren, maar mensen moeten
3
of ring en dat nog 2 niet doorslaan. Er moet goede
tot 3 opties
uitleg zijn over de gegevens
Om het uur bewegen
Het is verstandig om je gezondheid
te monitoren, maar het kan ook erg
benauwend werken. Om dit te
4 Een basis waarbij je voorkomen moet er goede uitleg
kiest voor een horloge zijn over de gegevens. Er kan
of ring en dat nog 2 mogelijk gebruik worden gemaakt Zelf instellen dagelijks
tot 3 opties
van een chatbot
rapport en weekrapport
Goede zaak, gezondheidszorg
wordt steeds duurder en je moet de
gezondheid van een persoon bij de
5 Een basis waarbij je persoon zelf leggen zodat ze niet
kiest voor een horloge altijd naar de huisarts moeten.
Zelf instellen en goede
of ring en dat nog 2 Daarnaast is het voor mensen met uitleg met advies over wat
tot 3 opties
een druk bestaan tijdbesparend.
je moet doen

6 Alleen een horloge
met feedback over
gegevens en advies

Het is goed om je gezondheid te
monitoren omdat je dan bewuster
gaat leven. Hierdoor worden
mensen denk ik ook gemotiveerd
en gaan ze gezonder leven

Zelf instellen dagelijks
rapport en weekrapport

Als je telefoon alles
kan meten omdat ik
7 die altijd bij me heb

Ik vind het goed voor de
bewustwording zodat je je leefstijl
kan verbeteren.

Uiteindelijk feedback en
advies aan het einde van
de dag

8

Het is goed als je inzicht hebt in je
gezondheid maar het moet
aangetoond worden dat het ook
echt nuttig is
Zelf instellen

Één product, niet te
veel keuze
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Bijlage 3: Uitwerking interview Userinterface
Tijdens het onderzoek naar het HealthySensor systeem is een Userinterface gemaakt. Deze
Userinterface is voorgelegd aan acht mensen met een zittend beroep, deze mensen met een
zittend beroep kunnen dit systeem mogelijk gaan gebruiken. Het is hierdoor van belang om
hun mening te horen over de Userinterface en de functionaliteit van het systeem en de
producten. Voor dit interview is een folder gemaakt over het systeem, in deze folder werd het
doel van het systeem benoemd, de producten die gebruikt worden en hoe de userinterface
eruit komt te zien. Hierover zijn een aantal vragen geformuleerd, deze zijn uitgewerkt in een
aantal tabellen.
Vraag 1 t/m 3 gaan over het doel en de producten van het systeem. Deze vragen zijn gesteld
omdat het belangrijk is dat de gebruiker weet waarom dit systeem gemaakt wordt, daarnaast
is het ook van belang dat de gebruiker een overzicht krijgt van de producten zodat de
gebruiker kan bepalen of hij/zij daar hinder aan ondervindt en of de gebruiker de producten
wil gebruiken. In tabel 87 zijn vraag 1 t/m 3 uitwerkt met de bijbehorende antwoorden van de
gebruikers. In deze antwoorden is te lezen dat het doel van het systeem duidelijk verwoord
is. Daarna is de vraag gesteld of het duidelijk is hoe het systeem eruitziet. Deze vraag is
gesteld om in kaart te brengen of het duidelijk is voor de gebruikers hoe het systeem
eruitziet. Hierop is geantwoord dat dit duidelijk wordt weergegeven, zeker door de plaatjes
die toegevoegd zijn in de folder. Als laatste is de vraag gesteld of het duidelijk is hoe het
product gebruik wordt in het dagelijks leven. Dit is een belangrijke vraag omdat de gebruiker
het product moet willen gebruiken, daarnaast moet de gebruiker geen hinder ondervinden
van het product. Hierbij wordt benoemd dat het een gebruiksvriendelijk systeem is en omdat
alleen het horloge constant op het lichaam zit er geen hinder ondervonden zal worden. Als
tip wordt meegegeven om twee omgevingssensoren te geven, één voor op werk en één voor
thuis omdat het makkelijk vergeten kan worden. Dit kan worden meegenomen in de
optimalisatie van het product.
Tabel 87: vragen 1 t/m 3 interview userinterface

1. Is het duidelijk voor u
wat het HealthySensor
systeem wil bereiken?

1

2

Jazeker en de het is een
goed initiatief om mensen
met een zittende baan
gezond te houden.
Ja dit is erg duidelijk.

2. Is het duidelijk voor u hoe
het HealthySensor systeem
eruitziet? Denk hierbij aan
hoe de producten om het
lichaam zitten en welke
producten waarvoor gebruikt
worden.
Het overzicht is duidelijk. Maakt
keuze eenvoudig of je een
bloeddrukmeter aan je
bovenarm wilt of aan je pols.
Ja, is mij duidelijk door de
plaatjes

3

Het wordt duidelijk door de
missie en visie aan het
begin van de folder

Ja wordt duidelijk door de
plaatjes

4

Duidelijk hoe het systeem
de gezondheid wil
verbeteren

Ja dit is duidelijk door de folder

5

Duidelijk en goed doel

De plaatjes in de folder maken
dit duidelijk

3. Is het duidelijk hoe de
producten werken en hoe dit in
het dagelijks leven gebruikt
moet worden? Denk hierbij
aan of het hinder kan
opleveren.
Het is duidelijk hoe de producten
om het lichaam zitten, ik denk
dat het mij geen hinder gaat
opleveren
Draag dagelijks een horloge dus
dat gaat geen hinder opleveren
en de andere producten lijken
ook makkelijk in gebruik
De producten lijken makkelijk in
gebruik en niet veel werk dus
denk niet dat het hinder zal
opleveren
Het is duidelijk hoe het op het
lichaam zit, prettig dat er een
keuze is voor het meten van
slaap. Hierdoor is het erg
gebruiksvriendelijk
Producten zijn makkelijk in
gebruik en niet heel groot, de
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6

7

8

Op de tweede bladzijde
staat duidelijk verwoordt
wat het doel is van het
systeem
Ja door de missie en visie
is duidelijk wat het doel
voor de gebruiker is

Dit is mij duidelijk

Ja door de missie en visie
is dat erg duidelijk

Dit is duidelijk door de folder

Door de plaatjes is het duidelijk
hoe het systeem eruitziet

omgevingssensor kan vergeten
worden dus mogelijk 2 leveren
(één voor kantoor en één voor
thuis)
Ziet er gebruiksvriendelijk uit de
keuze voor het meten van slaap
zorgt zeker dat ik geen hinder zal
ondervinden
Heel gebruiksvriendelijk, alleen
horloge echt om het lichaam
waardoor het makkelijk in
gebruik is
Alleen een horloge om het
lichaam dus ik zie geen vorm van
hinder. Mogelijk bij de
omgevingssensor maar dat is
denk ik een kwestie van wennen.

Na de vragen over het doel en de producten zijn vragen gesteld over de userinterface, hierbij
wordt het dagrapport en weekrapport besproken en de uitleg over de parameters. Vraag 4
gaat over de algemene uitstaling van het platform (voornamelijk het dag- en weekrapport).
Het is van belang dat de gebruiker het overzichtelijk en makkelijk in gebruik vindt. Dit omdat
de gebruiker het anders mogelijk niet gaat gebruiken. Alle antwoorden geven aan dat het
duidelijk en overzichtelijk is. Daarnaast geven een aantal gebruikers ook aan dat het erg
gebruiksvriendelijk is en makkelijk in gebruik. Na het overzicht zijn een aantal vragen gesteld
over de functionaliteit van het platform. Vraag 5 gaat over de manier hoe de gebruikers bij de
leefstijlinterventies komen. Hierbij benoemen ze dat dit duidelijk is maar dat een handleiding
voor het gehele platform wel prettig is. Ze vinden het wel heel prettig dat de interventies per
parameter benoemd zijn en niet in het overzicht staan, dan wordt het onoverzichtelijk. Dit zijn
dingen die meegenomen moeten worden tijdens de realisatie van het platform.
Ook is gevraagd hoe de gebruikers de formulering van de leefstijlinterventies ervaren. Dit is
van belang om te weten of de gebruikers dit prettig vinden of niet. Zij moeten uiteindelijk wel
iets doen/kunnen doen met de interventies. Op deze vraag is beantwoord dat het prettig is
om interventies te lezen die persoonlijk zijn dus met u en gericht op een persoon. Daarnaast
is het duidelijk wat gedaan moet worden en waarom. In tabel 88 zijn alle antwoorden om
vraag 4 t/m 6 te lezen.
Tabel 88: vragen 4 t/m 6 interview userinterface

1

2
3

4

4. Is duidelijk wat de User
Interface kan en hoe uw
gegevens worden
weergegeven?
Zie er gebruiksvriendelijk uit.

Deze is duidelijk en
overzichtelijk
De userinterface ziet er
duidelijk uit en makkelijk te
gebruiken
Ziet eruit alsof het makkelijk
te gebruiken is

5. Vind u het duidelijk hoe u
bij de leefstijlinterventies
kan komen?

6. Zijn de leefstijlinterventies
goed verwoord of zou u het
anders willen hebben?

Ja, vind het fijn dat het per
parameter benoemd wordt en
niet in het overzicht staat
Ja dit is duidelijk

Duidelijk verwoordt

Door de uitleg onderin is het
duidelijk hoe je er komt

Dit is duidelijk

Dit is duidelijk, dit moet niet in
het overzicht komen want
dan is het te veel informatie

Goed verwoordt, echt richting
een persoon

Dit is duidelijk
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5
6

Lijkt makkelijk in gebruik en is
erg overzichtelijk
Makkelijk in gebruik

7

Dit is duidelijk

8

Goed overzicht en duidelijk
waar alles staat

Ja, fijn dat het per parameter
benoemd wordt
Dit is duidelijk omdat het
uitgelegd staat, denk wel dat
een handleiding handig is
Door de uitleg handig dus
misschien een handleiding
erbij geven
Voor mij duidelijk maar
mogelijk voor oudere niet
waardoor uitleg wel belangrijk
is

Persoonlijk advies wat het fijner
maakt om te lezen
Prettig om te lezen omdat het
persoonlijk is
Door de u vorm wordt het
persoonlijk wat prettig is
Prettig dat verschillende
parameters met elkaar
vergeleken worden

Na de vragen over het algemene uiterlijk van de userinterface en de leefstijlinterventies is
dieper ingegaan op het uiterlijk van de parameters. In de folder is de uitwerking van de
parameter bloeddruk weergegeven. Hierin is te lezen wat deze parameters zegt over de
gezondheid van de mens en welke waardes gezond zijn. Daarnaast is ook nog een uitleg
gegeven over het meten van de bloeddruk en hoe dat moet. In vraag 10 en 11 worden de
vragen gesteld of deze uitleggen duidelijk zijn of dat er nog iets ontbreekt. De gebruikers
vinden de uitleggen duidelijk, sommige bevelen wel aan om een link naar een website toe te
voegen waar meer informatie te vinden is. Dit omdat het opleidingsniveau niet gelijk is bij de
gebruiker waardoor sommige wel genoeg hebben aan deze uitleg en sommige niet. Daarna
zijn de vragen gesteld of de gebruikers nog iets toe willen voegen aan de uitwerking van de
parameter of aan de uitwerking van de userinterface. Hier antwoorden de gebruikers
allemaal nee op met wel een verwijzing naar wat ze mogelijk in vorige vragen beantwoord
hebben. In tabel 89 zijn de antwoorden op vraag 7 t/m 10 te lezen.
Tabel 89: Vragen 7 t/m 10 interview userinterface

1

7. Is de uitleg over de
bloeddruk duidelijk? Denk
hierbij aan of het duidelijk
is, wat de gezonde
waardes zijn en hoe deze
verbeterd kunnen worden
Duidelijk, misschien nog
extra link naar meer
informatie

2

Voor mij duidelijk

3
4

Ik vind het duidelijk
Extra link naar meer
informatie zou prettig zijn

5
6
7

Voldoende informatie
Duidelijk voor mij
Misschien nog extra link
naar uitleg

8. Is de uitleg over het meten van
de bloeddruk duidelijk? Denk
hierbij aan of het duidelijk
genoeg is, zodat u met behulp
van de uitleg het product zou
kunnen gebruiken?
Voor mij duidelijk, misschien willen
andere meer informatie dus
misschien handig om een website
of link toe te voegen met meer info
Voor mij duidelijk, misschien willen
andere meer informatie dus
misschien handig om een website
of link toe te voegen met meer info
Ik vind het duidelijk
Voor mij duidelijk, denk dat een
extra link of iets voor andere nog
meer duidelijkheid geeft
Ik vind het duidelijk
Duidelijk
Misschien nog extra link naar
website met meer info

9. Mist u
nog iets in
de uitleg
van de
bloeddruk?
Nee

10. Zou u
nog iets
willen
toevoegen
aan de User
Interface?
Nee

Nee

Nee

Nee
Nee

Nee
Nee

Nee
Nee
Nee

Nee
Nee
Nee
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8

Voor mij duidelijk

Voor mij duidelijk maar extra link
voor info is misschien handig voor
mensen die het niet snappen

Nee

Nee

Als laatste zijn praktische vragen gesteld of de gebruiker het platform op de telefoon of op de
computer wil hebben. Dit is belangrijk om te weten omdat de gebruiker het mogelijk sneller
gaat gebruiken als het één van de twee is. Een aantal gebruiker vinden een app voldoende
omdat dit makkelijk in gebruik is omdat ze hun telefoon altijd bij zich hebben. Echter, zijn er
een aantal die aangeven dat de het op een app en op de computer willen hebben omdat dit
makkelijker is voor de stukken tekst die op het platform staan. Bij het realiseren van het
platform moet dus rekening gehouden worden met een app en een platform voor op de
computer. Als laatste vraag is of de hoeveelheid informatie op het scherm goed is. Hierop
antwoorden de gebruikers dat dit precies goed is. Alle belangrijke dingen zijn weergegeven,
echter moet het niet meer worden omdat het dan onoverzichtelijk wordt. Een aantal
gebruikers geven ook aan dat ze het weekcijfer erg prettig vinden omdat ze hierdoor in één
oogopslag zien hoe de week is verlopen. Bij het realiseren moet dit worden meegenomen
omdat de gebruikers dit erg prettig vinden. In tabel 90 zijn de antwoorden op vraag 11 en 12
te lezen.
Tabel 90: Vragen 11 en 12 interview userinterface

11. Userinterface op een app of op de computer
1

App, dit kan ik makkelijk gebruiken

2
3

Beide is altijd prettig
App en computer, het overzicht is op een app fijn
maar de informatie lees ik liever op de computer
omdat het veel tekst is
App en computer, tekst is veel dus makkelijk te
lezen op computer maar overzicht ik makkelijk op
telefoon
App, mobiele telefoon altijd bij me

4

5

6
7
8

Computer en app, door de tekst een computer maar
geen zin om telkens mijn computer op te starten
App, dan hoef ik niks op te starten
App, telefoon heb ik altijd bij me

12. Hoe is de hoeveelheid informatie op
het scherm? Goed, te veel of te weinig?
Precies genoeg, weekcijfer is erg prettig
omdat je dan in één oogopslag ziet hoe je
week was
Dit is goed niet meer en niet minder
Precies genoeg alle belangrijke dingen staan
erin en het is nog overzichtelijk
Dit is goed maar niet meer erbij, wel is het
weekcijfer prettig om in één keer te zien hoe
je weet was
Informatie is precies goed. Belangrijke
dingen staan erin maar moet niet meer
worden
Dit is goed zo, dagrapport en weekrapport
zijn overzichtelijk.
Precies genoeg
Zolang er niet meer bijkomt is het goed
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