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Mensen in Beweging
in vogelvucht

• Introductie - Peter Weijs (FBSV)
• So Nuts – Josje Schoufour / Peter Weijs (FBSV)
• Modulair online Platform – Joey van der Bie (FDMCI)
• iTLC – Daniel Bossen (FG)
• RITME – Dennis van Erck (AmsterdamUMC)
• Open Science Werkpakket – Gerben ter Riet (FG/FBSV)

NB. Deze workshop wordt opgenomen. Indien u het niet op prijs stelt in 
beeld te komen, dan verzoeken wij u om uw camera en microfoon uit te 
zetten. 

Naam: Mensen in Beweging – In vogelvlucht
Datum: 15-06-2021
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Mensen in Beweging
• We willen kwetsbare mensen 

stimuleren hun eigen beweeg- en 
voedingsgedrag duurzaam te 
verbeteren gebruik makend van 
creatieve technologie.

• We zetten in op onderzoekskwaliteit 
en doorwerking onderwijs en praktijk.
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Title presentation

Doelgroep: kwetsbaar
door ongezonde leefstijl

en/of chronische
aandoening

Focus: op maat, op 
afstand, in context, 
blended, duurzaam, 

kosteneffectief

Aanpak: driehoek
beweging, voeding, 

technologie

SPRONG werkwijze: 
Samenhangende
onderzoeksgroep
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So Nuts

Peter Weijs en Josje Schoufour 
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Achtergrond en aanleiding
• H2020 JPI call: PREPHOBES Prevention of unhealthy weight gain 

and obesity during crucial phases throughout the lifespan

• Veel mensen die met pensioen gaan worden zwaarder: vetmassa ipv 
spiermassa

• Sarcopenie & obesitas bedreigen het gezond ouder worden

• Preventie door gezond gedrag mbt voeding en beweging

• Pensioen is cruciale fase voor duurzame gezonde keuzes, maar ook 
kwetsbaar 



Inhoud van het project 
• Onderzoek naar en ontwikkelen van digitale tool

• De digitale tool wordt blended of volledig digitaal 
aangeboden en gepersonaliseerd op (beweeg/voeding) 
doelen en wensen van de gebruiker

• Kwalitatieve en kwantitatieve benadering, waaronder 
reviews, focusgroepen, co-creatie sessies met gebruikers 
en analyses van bestaande data



Vragen?
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Modulair Online Platform 

Joey van der Bie
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Mensen In Beweging - Platform

Een modulair online platform als basis voor MIB-projecten 

Joey van der Bie
j.h.f.van.der.bie@hva.nl

mailto:j.h.f.van.der.bie@hva.nl


Joey (J.H.F.) van der Bie 
j.h.f.van.der.bie@hva.nl

http://www.digitallifecentre.nl

Onderzoeker Human Computer Interaction
Focus op toegankelijke ICT voor bevorderen van welzijn
Lectoraat Digital Life 

Coördinator Minor Zorgtechnologie 
en Minor Internet of Things
Faculteiten Verzorging en 
Digitale Media en Creatieve Industrie
Hogeschool van Amsterdam

EyeBeacons Toegankelijk Navigatie app met bone condution headset,
iPhone en Apple Watch.

Joey van der Bie

mailto:j.h.f.van.der.bie@hva.nl
http://www.digitallifecentre.nl/


Probleemstelling
• MIB-groep gebruikt verschillende eigen ontwikkelde software voor toegepast wetenschappelijk onderzoek
• Ontwikkeling van software kost veel tijd en resources (security, privacy, opslag, onderhoud, wetgeving)
• Software ontwikkeld voor onderzoek is niet altijd schaalbaar naar implementatie
• Software is niet altijd uitwisselbaar tussen onderzoeksprojecten

• De wens is om ontwikkelde software ook tussen verschillende projecten te gebruiken 
(goedkoper, sneller, efficiënter)



MIB-platform
• Herbruikbaar 
• Aanpasbaar
• Uitbreidbaar
• Smartphones, tablets, computers
• Voeding en beweging
• Alle stakeholders
• Standaarden definities
• Standaarden software



Presentator
Presentatienotities
Huidige status, ontwikkeling software, selectie standaarden en relevante factoren van de projecten



Status
• Selectie te gebruiken standaarden
• Eerste prototype in ontwikkeling, 

oplevering oktober 2021
• Eerste prototype inzetten in MIB-project 

SoNuts vanaf eind 2021
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Vragen?
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iTLC: inzet Technologie voor Leefstijl Coaches
Raak-Publiek project (2020-2022)

Daniel Bossen
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Presentator
Presentatienotities




Achtergrond en aanleiding
• Leefstijlcoaches begeleiden mensen met overgewicht en obesitas bij starten en volhouden van een 

gezonde leefstijl-gericht op voeding en bewegen

• Langdurige trajecten (tot 2 jaar) 

• Leefstijlcoaches zien mogelijkheden om technologie, zoals beeldbellen en apps, in te zetten als 
ondersteuning van hun handelen

• Aanbod groter dan gebruik (eHealth-monitor 2019)

• Onbekend hoe leefstijlcoaches in hun dagelijkse werk technologie kunnen inzetten voor hun 
cliënten
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Inhoud van het project  
• Fase 1: Inventarisatie (online) gedragsveranderingstechnieken en ondersteuningsbehoefte 
 Inventarisatie erkende GLIs (Michie et al. 2013)
 Interviews en vragenlijsten cliënten, professionals en experts

• Preliminary results
Gebruik van technologie heeft een boost gekregen door Covid-19
 Voornamelijk inzet videobellen, apps en video’s 
Online gedragsveranderingstechnieken gericht op monitoring, feedback, vormgeven kennis en sociale 

ondersteuning 
 Behoefte aan een overzicht met instructie van betrouwbare vormen van e-coaching

• Fase 2: ontwikkelen en testen van een onderwijsmodule en methodiek 
Co-creatie in workshops en evaluatie op gebruik en acceptatie 
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Impact 
• In praktijk
Groot actief netwerk met relevante 

praktijkpartners 

• In onderwijs
 Studenten projecten (8 opleidingen)
 Betrokkenheid docenten (6 opleidingen)

• SPRONG Vitale Delta (InHolland, 
Haagse en Leiden)



Vragen?
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RITME

Dennis van Erck
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Transcatheter Aortic Valve
Implementation (TAVI)

Mensen in Beweging – In vogelvlucht



Probleem en doelstelling

• ±30% van de TAVI patiënten ondervindt achteruitgang in fysiek functioneren na 6 maanden 
• ±14% van de TAVI patiënten is 1 jaar na de operatie overleden 
• Risicofactoren voor deze slechte uitkomsten zijn ondervoeding en lage fysieke activiteit. 

• Doel van RITME is om de risicofactoren verder in kaart te brengen en een voedings- en beweeginterventie samen 
te stellen
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Huidige risicofactoren beter in kaart

• Eiwitinname, kwaliteit van voeding en voedingsstatus 
• Fysieke activiteit & fysieke capaciteit  
• Spiermassa en spierkwaliteit

Mensen in Beweging – In vogelvlucht37
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Spiermassa en spierkwaliteit 

Mensen in Beweging – In vogelvlucht



Wat vinden patiënten zelf van hun 
voedinginname en fysieke activiteit?
• Deze ouderen willen vaak leven volgens eigen gewoontes en voorkeuren 
• Patiënten zijn bereid tot korte veranderingen in hun leefsttijl om de gezondheid te bevorderen 
• Sociale norm, hulp van familie of vrienden en fysieke gezondheid 
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Voeding en beweeginterventie voor 
kwetsbare TAVI patienten 
• Gericht op hogere eiwitinname, betere voedingskwaliteit en meer fysieke activiteit 
• Diëtist en fysiotherapeut
• Doel: de fysieke toestand voor de operatie verbeteren. 

• Korte periode, met duidelijke en haalbare gezondheidsdoelen 
• Familie en vrienden moeten worden betrokken 
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Vragen?
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Urban Vitality Open 
Science Support Desk
gevaren van premature doorwerking

Naam: Gerben ter Riet
Datum: 15-06-2021

Presentator
Presentatienotities
MiB wp2: onderzoeksintegriteit, transparantie  open science (meer dan open access alleen). Wat je deelt met anderen is waardevoller als het goed isConflicts of interest: financieel, maar ook academisch of politiek en evt subtiele mengsels19-01-2017 Sander Dekkers kamerbrief ‘Wetenschap met impact’Bijdragen aan welzijn en welvaartVbld1=zwaartekrachtgolven: 1916 Einstein GTR (toevallig ook Gerben ter Riet, dus heb ik recht van spreken, RvS): 2017 (+101 jr) detectoren ook gebruiken voor het vinden van olievelden en bewakingsdoeleinden. Olievelden vinden en welzijn/-vaart? (voor wie?), bewaking: inbreak en verband met verdeling van de welvaart?Valorisatie op de agenda van EZ en OCW sinds 2010. 7 jaar later kunnen ze het niet meten:“Ik vraag de KNAW om een advies te schrijven over nieuwe methoden die de maatschappelijke en economische impact van wetenschap meer inzichtelijk kunnen maken.”
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Onderzoek in een wereld die 
onmiddellijke doorwerking, valorisatie, impact, 
implementatie of benutting eist
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Urban Vitality Open 
Science Support Desk: 
wat kun je er halen?

Titel presentatie
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Toegepast onderzoek
Rood oog: bacterie of niet?

Urban Vitality OSSD: gevaren van premature doorwerking

Presentator
Presentatienotities
25 jaar biomedische wereld, nu PGO op gezondheidgerelateerde thema’s: vele gelijkenissen!Doorwerking, doorwerking in praktijk en onderwijs. Maar wanneer? En wat precies. Wat ik graag laat doorwerken zijn de lessen die we kunnen leren uit de vier inspiratiebronnen voor de OSSD: NGWI, replicatiecrisis, research waste beweging en Open Science/ScholarshipBMJ 2004BJGP 2014



Praktijkgericht onderzoek
cardiologische zorgbrug voor transitie van kliniek naar huis

Urban Vitality OSSD: gevaren van premature doorwerking46

Presentator
Presentatienotities
Verder praten over de gevaren (en de druk van funders op snelle doorwerking) in de breakouts. Nu 1 minuut over OSSD en wat we doen
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Urban Vitality Open 
Science Support Desk: 
wat kun je er halen?

Titel presentatie



Vragen?
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Centre of Expertise 
Urban Vitality

p.j.m.weijs@hva.nl
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