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Aanleiding 
Voldoende bewegen en het verkrijgen van een gezond gewicht is van groot belang voor 
mensen met overgewicht en mensen met diabetes type 2. Een mogelijke manier om 
zelfmanagement naar een gezonde leefstijl te bewerkstelligen is het gebruik van eHealth 
technologie zoals activity trackers en digitale weegschalen. Deze zelfmeettechnologie kan 
persoonlijke gezondheidsdata zoals beweging, gewicht en slaap bijhouden over langere tijd. 
Doordat deze data geüpload kunnen worden en gedeeld met anderen, zijn er veel 
toepassingen mogelijk. Niet alleen voor de eindgebruikers, maar ook voor zorgprofessionals 
en onderzoekers. Echter voordat deze technologie gebruikt kan worden binnen de 
gezondheidszorg moet er voldaan worden aan bepaalde voorwaarden. De data moet 
bijvoorbeeld van voldoende kwaliteit zijn zodat men op deze informatie kan vertrouwen. 
Verder is een bepaald niveau van adoptie en betrokkenheid met het apparaat nodig voordat 
deze een effect kan hebben op de gezondheid. Daarom is het belangrijk om te weten welke 
factoren in verband staan met het gebruik van verschillende apparaten voor zelfmeting. Tot 
slot is er ook kennis nodig over de daadwerkelijke effectiviteit van deze technologie.  

Dit proefschrift heeft zich gefocust op drie verschillende domeinen: (1) de betrouwbaarheid 
en validiteit van activity trackers, (2) de adoptie van apparaten die beweging, slaap en 
gewicht kwantificeren en (3) de effectiviteit van deze technologie voor mensen met 
overgewicht en/of diabetes type 2, als ook voor een algemene populatie van gezonde 
volwassenen. In dit proefschrift wordt niet ingegaan op andere evident belangrijke aspecten 
die onderdeel zijn van de ontwikkelingen op het gebied van zelfmeting, zelfmanagement en 
eHealth, zoals privacy, veiligheid van data en ethische aspecten rondom het verwerven en 
het gebruik van data door bijvoorbeeld bedrijven, overheid en zorgverzekeraars. 
 
Betrouwbaarheid en validiteit van activity trackers 
In hoofdstuk 2 en 3 is de betrouwbaarheid en validiteit van in totaal 20 activity trackers, 
smartwatches en apps onderzocht voor het gemeten aantal stappen. In de eerste studie zijn 
de Lumoback, Fitbit Flex, Jawbone Up, Nike+ Fuelband SE, Misfit Shine, Withings Pulse, Fitbit 
Zip, Omron HJ-203, Yamax Digiwalker SW-200 en Moves app onderzocht voor lopen op een 
gemiddelde snelheid (4.8 km/h) op een loopband en tijdens normale dagelijkse activiteiten 
gedurende een werkdag. Hoewel er verschillen tussen de apparaatjes zijn, waren de meeste 
betrouwbaar en valide: zowel tijdens lopen op de loopband als tijdens de dagelijkse 
activiteiten. De Nike+ Fuelband en de Moves app waren hierop een uitzondering. De Fitbit 
Zip liet de beste validiteit zien.  
In de tweede studie zijn de Polar Loop, Garmin Vivosmart, Fitbit Charge HR, Apple Watch 
Sport, Pebble Smartwatch, Samsung Gear S, Misfit Flash, Jawbone Up Move, Flyfit en Moves 
app onderzocht op drie verschillende snelheden op de loopband (langzaam, gemiddeld en 
snel). De meeste apparaatjes waren betrouwbaar en valide op een gemiddelde snelheid, 
waarbij de Garmin Vivosmart en Apple Watch Sport de beste validiteit lieten zien. Op een 
langzamere snelheid nam de validiteit af voor de meeste activity trackers, behalve voor 
Gamin Vivosmart en Fitbit Charge HR. Op de hoogste snelheid lieten de drie smartwatches 
de beste validiteit zien.  

 

 

Adoptie van zelfmeettechnologie 
In hoofdstuk 4 is het gebruik van twee apparaten onderzocht die beweging, slaap en gewicht 
kwantificeren over een periode van zes maanden. Ook is onderzocht welke factoren 
bijdroegen aan het gebruik van de verschillende meetfuncties (beweging, slaap en gewicht). 
Uit de resultaten bleek dat de beweegfunctie vaker gebruikt werd dan de slaapfunctie, 
echter nam het gebruik van beide functies af over de tijd. Het aantal keren dat mensen op 
de weegschaal stonden nam ook af door de tijd, maar dit stabiliseerde vanaf de derde 
maand tot de zesde maand waarbij ruim 80% zichzelf wekelijks (één tot vijf metingen per 
week) of dagelijks (zes of meer metingen per week) woog. Verschillende typen factoren 
droegen bij aan het gebruik van de zelfmeetapparaten. Deze factoren waren verschillend 
gerelateerd aan het gebruik van de verschillende zelfmeetfuncties.  

Persoonlijke factoren (leeftijd, BMI, geslacht, en educatieniveau) waren niet gerelateerd aan 
het gebruik van de beweegmeter. Voor het meten van slaap waren persoonlijke factoren wel 
gerelateerd aan het gebruik: jongere mensen (leeftijd tussen de 30-40), mensen met een 
hoger educatieniveau en mensen met een BMI tussen de 25-30 gebruikten de slaapmeter 
vaker. De weegschaal werd vaker gebruikt door mannen, jongere mensen (tussen de 30-40), 
en mensen met een BMI tussen de 25-30.  

Met betrekking tot gedragsfactoren waren de belangrijkste bevindingen dat het hebben van 
een specifiek motief voor het doen van zelfmetingen (in vergelijking met een algemeen 
motief: de eigen gezondheid in kaart willen brengen), of het hebben van de intentie om een 
specifieke gedraging te veranderen (bijvoorbeeld de intentie om meer te gaan bewegen) 
bijdroegen aan het gebruik van een zelfmeetapparaat. Van de vier dimensies van 
zelfregulatie die onderzocht zijn in dit proefschrift, droeg een hogere ‘doelgerichtheid’ op 
baseline bij aan het aantal activiteiten- en slaapmetingen tijdens de studieperiode.  

Ook technische factoren zijn belangrijk wanneer het gaat over adoptie van apparaten voor 
zelfmeting. Technisch falen, een beperkte batterijduur, het gebruikersgemak en ervaren nut 
van een apparaat zijn uit eerder onderzoek al benoemd als belangrijke factoren voor 
adoptie. Van onze evaluaties met de deelnemers in zowel Hoofstuk 3 en 5, gaven de 
deelnemers ook aan dat technische factoren zoals de installatieprocedure en beperkte 
batterijduur barrières waren voor het (langdurig) gebruik.  

 
Effectiviteit van zelfmeettechnologie  
De effectiviteit van het gebruik van zelfmeettechnologie is onderzocht in drie verschillende 
studies. In hoofdstuk 5 is een systematische review en meta-analyse uitgevoerd om de 
effectiviteit van het gebruik van een activiteitenmeter te bepalen op de mate van beweging 
bij mensen met overgewicht of obesitas. We hebben enig bewijs gevonden dat 
gedragsmatige beweeginterventies gecombineerd met activiteitenmeters effect hebben op 
het beweeggedrag bij deze doelgroep. Ook het toevoegen van een activiteitenmeter bij een 
gedragsmatige beweeginterventie verhoogt het effect op de mate van beweging ten 
opzichte van beweeginterventies zonder activiteitenmeter. In de studies die geïncludeerd 
konden worden voor deze review werden echter hoofdzakelijk simpele stappentellers 
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gebruikt met beperkte mogelijkheden om het beweeggedrag over de tijd visueel weer te 
geven, en beperkte mogelijkheden voor gepersonaliseerde feedback op individuele doelen. 

In hoofdstuk 6 is een Randomized Clinical Trial (RCT) uitgevoerd om het effect vast te stellen 
van een activity tracker in combinatie met een online leefstijlprogramma voor mensen met 
diabetes type 2. Dit programma was effectief voor het verhogen van fysieke activiteit bij 
deze doelgroep. Bij deelnemers die hun dagelijkse stappen verhoogden met minimaal 1000 
stappen per dag (gedefinieerd als responders) werd een klinisch relevante en significante 
afname in HbA1c vastgesteld. Sociale norm voor fysieke activiteit bleek een significante 
confounder voor de resultaten op HbA1c waarbij responders een hogere sociale norm lieten 
zien op baseline vergeleken met niet-responders.  

 In hoofdstuk 7 is de rol van zelfregulatie onderzocht bij het effect van het zelfmeten 
van beweging en gewicht op BMI-verandering in een algemene populatie van gezonde 
volwassenen. We hebben vastgesteld dat het BMI significant afnam op korte termijn (vier 
maanden) en dat dit behouden bleef op lange termijn (12 maanden). De afname in BMI 
werd verklaard door de intentie om af te vallen, de frequentie van het aantal keer 
zelfwegen, en toename van zelfregulatiecapaciteit: ‘doelgerichtheid’ op korte termijn en 
‘beslissingen maken’ op lange termijn. Gewichtsverlies door het gebruik van 
zelfmeettechnologie wordt dus mede verklaard door een toename van 
zelfregulatiecapaciteit. Ook gaven zes op de tien deelnemers aan dat zij meer zijn gaan 
bewegen, en vier op de tien dat zij hun eetpatroon hebben aangepast door het gebruik van 
de apparaten.   
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