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Stellingen behorend bij het proefschrift: 

The use of self-tracking technology for health 

 

1. Activity trackers geven meer inzicht in het beweeggedrag dan beweegvragenlijsten (dit 
proefschrift).  
 

2. Populaire activity trackers die de laatste vijf jaar op de consumentenmarkt zijn verschenen 
zijn net zo valide/betrouwbaar als de beweegsensoren die de afgelopen 25 jaar speciaal voor 
wetenschappelijke onderzoek werden gebruikt (dit proefschrift). 
 

3. Zorgverleners die hun patiënten willen stimuleren meer te gaan bewegen moeten meer 
beweegapps en activity trackers gaan inzetten (dit proefschrift).   
 

4. Weten wat het motief is voor het doen van zelfmetingen is essentieel voor het langdurig 
gebruik en effect van zelfmeettechnologie (dit proefschrift). 
 

5. Activity trackers die naast stappen per dag ook de intensiteit van het bewegen kunnen 
meten, data kunnen uploaden en gedragsveranderingstechnieken bevatten zijn effectiever 
dan traditionele stappentellers (dit proefschrift).  
 

6. Bij interventies waarbij mensen met overgewicht/obesitas zelf hun gewicht gaan bijhouden is 
het verkrijgen van positieve feedback cruciaal (dit proefschrift). 
 

7. Wanneer mensen met (ernstig) overgewicht willen afvallen met behulp van een digitale 
weegschaal, dient de feedback zich vooral te richten op verandering in plaats van het 
absolute gewicht/BMI (dit proefschrift).   
 

8. Activity trackers dienen gecombineerd te worden met verschillende gedragsveranderings-
technieken indien zij gericht zijn op het stimuleren van beweeggedrag (dit proefschrift).  
 

9. Sociale ondersteuning is van groot belang wanneer mensen met diabetes type 2 meedoen 
aan een gedragsveranderingsinterventie voor meer bewegen (dit proefschrift).  
 

10. Verschillende soorten gezondheidsinformatie (bijv. beweging en gewichtsdata) krijgen alleen 
betekenis voor de gebruiker als deze geïntegreerd worden weergegeven (dit proefschrift).  
 

11. Zowel coaching door zorgverleners als digitale apparaten voor het zelfmeten van de eigen 
gezondheid zorgen voor een toename in zelfregulatievaardigheden (dit proefschrift).  
 

12. Change is never easy, but always possible (Barack Obama). 
 
 
 


