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Inhoud
Deze publicatie is ter viering van het driejarig bestaan van het Quantified
Self Institute van de Hanzehogeschool Groningen.
28 september 2012 - 2 november 2015 = 1130 dagen
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Voorwoord
Han de Ruiter

‘Einde van een project,
begin van een meetbare
toekomst’
- Han de Ruiter

12.725

Dat is het gemiddeld aan stappen per dag dat ik de
afgelopen 12 maanden (21 okt 2014 – 21 okt 2015)
heb gelopen. Goed dat ik dat weet, denk ik nu. Tot
drie jaar geleden nooit aan gedacht. In een gesprek
met Martijn de Groot in die tijd werd mij duidelijk dat
we een nieuwe fase ingaan als het gaat om ‘bewust
zijn’ van je eigen gezondheid, je eigen lijf en je dagelijkse activiteiten.
Alles kunnen we vastleggen: aantal stappen, aantal
gelopen traptreden, wat gegeten en hoeveel KJ is
dat geweest, gewicht, bloeddruk, hardlopen… en zo
verder en verder. Ik heb geprobeerd dat allemaal in
kaart te brengen en te houden. Helaas, niet gelukt.
Wel nog steeds het aantal stappen per dag, de
hardloopinspanningen en mijn gewicht, verder heb ik
het bijhouden van al die mogelijkheden gelaten voor
wat ze zijn. Nu nog wel, maar als ik ooit iets krijg
waarvoor de bloeddrukwaarde van belang is om in
de gaten te houden, dan ga ik dat doen.
Eigen regie voeren, dat vinden we steeds van groter
belang als we het hebben over onze eigen gezondheid. Daarom hebben we een Quantified Self
Institute nodig, om bij te houden wat er kan, om
ervaring op te doen, om keuzes te kunnen maken,
om je leven langer gezond te houden. Mede om die
reden gaan we door op die ingeslagen weg.
Han de Ruiter, directeur Hanzehogeschool Centre of
Expertise Healthy Ageing

Quantified Self
Gary Wolf

‘Het meest persoonlijke is
tegelijk het meest universele’,
zo opende Gary Wolf afgelopen
juni de Quantified Self Conference 2015 in San Francisco.
Hij is samen met Kevin Kelly
de bedenker van Quantified
Self (QS) en oprichter van QS
labs, een organisatie die sinds
2007 een wereldwijd groeiende
community begeleidt bij haar
zoektocht naar zelfkennis door
zelfmeting.
Kelly en Wolf stellen dat getallen antwoord kunnen
geven op moeilijk te beantwoorden (levens)vragen,
maar ook kunnen zorgen voor het herkennen van
patronen die voorheen onzichtbaar waren. Een nobel
streven, maar het valt niet altijd mee om persoonlijke betekenis te halen uit persoonlijke data. Daarom
waren er in de zomer van 2015 in maar liefst 38
landen meer dan 50.000 community members actief
in 204 verschillende Meetup-groups. In die meetups
ontmoeten zij elkaar om de dialoog aan te gaan over
hun zoektocht. Bijna elke week is er wel ergens in
de wereld een meetup. Verder vinden er om de twee
jaar wereldwijde conferenties plaats, afwisselend in
San Francisco en Amsterdam. Kortom een groeiende, internationale, lerende community.
Gary Wolf tijdens de Quantified Self Conference 2015
foto: Andreas Schreiber
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‘It's a great privilege to be able to collaborate
with the students, teachers, and researchers at
the Quantified Self Institute. In the Quantified
Self, our mission is to support new discoveries
about ourselves and our communities that are
grounded in accurate observation and enlivened
by a spirit of friendship. In Groningen, we find
collaborators who share our mindset. How lucky
we are to be able to reason together and advance our technique at the early stage of a new field.
I see the QSI growing into a very important node
in an international network, one focused on the
research, scientific, and clinical developments
that are made possible both by our new tools of
self-observation and by the culture of first person
research we are exploring together. I look forward
to being back in Groningen many times as our
projects grow.’
- Gary Wolf, co-founder quantified self, director QS
labs, LCC, San Francisco, CA (USA)

Een kop koffie

met Joan Janssens en Martijn Aslander

Medio september 2011 zaten Joan
Janssens, de dean van het Instituut voor
Sportstudies, en Martijn Aslander, lifehacker
en verbinder, samen aan de koffie. Het gesprek ging over de fitbit, een digitale stappenteller met een app waarmee je ook kunt
bijhouden en delen met anderen hoeveel
eten, glazen water en koppen koffie je op
een dag nuttigt. Kortom: over de snel groeiende beweging van makers en gebruikers
van zelfmeettechnologie verenigd als community onder de noemer Quantified Self.

Er kwam een tweede kop koffie en misschien zelfs
een derde. Vast staat in ieder geval dat zo het idee
voor het latere Quantified Self Institute (QSI) aan de
Hanzehogeschool Groningen is geboren. In november dat jaar was Martijn Aslander een van de organisatoren van de eerste Europese Quantified Self (QS)
conferentie in Amsterdam. Joan Janssens en Martijn
de Groot waren van de partij net als een flink aantal
collega’s van Sportstudies. Volop geïnspireerd kwam
iedereen terug en er werd nog uitgebreid nagepraat
over de vele toepassingen van QS voor Healthy
Ageing.
Uiteindelijk werd onder de bezielende begeleiding
van Jan Willem Wolff door een groepje enthousiastelingen het plan voor QSI in elkaar gezet. Het doel
van de oprichting van QSI was een brug te slaan
tussen de QS-community en het hoger onderwijs.
QSI werd ingericht als een multidisciplinaire netwerkorganisatie die kennis over personalised digital
health verzamelt, nieuwe kennis over zelfmetingen
genereert via praktijkgericht wetenschappelijk
onderzoek en dit alles vertaalt naar onderwijs en
ondernemerschap.
Dies Natalis
En klein jaar later kregen Joan Janssens, Martijn
Aslander, Martijn de Groot en Valesca Dijk in San
Francisco de steun van Gary Wolf voor het inrichten
van een QS Institute. Nog dezelfde maand, op 28
september 2012, was de oprichting van het

‘Pas over
een aantal jaren
zal men het belang
inzien van de gedurfde
stap om een Quantified
Self Institute in Groningen
op te zetten’
- Jan Willem Wolff

Quantified Self Institute een feit. Sindsdien zijn
docenten, onderzoekers en studenten van verschillende opleidingen en onderzoeksgroepen aan het
werk met talrijke projecten die te maken hebben met
zelfmeting en gezondheid. Hun missie: ‘het bevorderen van een gezonde leefstijl door een combinatie
van technologie, wetenschap en fun’. Een mooi
initiatief en een wereldwijde primeur voor de
Hanzehogeschool. Wat er al niet kan komen van een
kop koffie.
Oprichting
De oprichting van het QSI werd mogelijk gemaakt
door honorering van Centraal Strategische Beleid
Ruimte (CSBR)-aanvraag en eigen bijdragen van
verschillende schools en lectoraten. De volgende
schools en lectoraten staan aan de basis:
•
•
•
•
•

Academie voor Gezondheidsstudies en
Lectoraat Healthy Ageing, Allied Health Care
and Nursing
Instituut voor Communicatie, Media en IT en
Lectoraat New Business en ICT
Instituut voor Marketing Management en
Lectoraat New Business Development Energy/
Healthy Ageing
Instituut voor Lifesciences & Technology en
Lectoraat Functionele Voedingsingrediënten en
Gezondheid
Instituut voor Sportstudies en Lectoraat Sportwetenschap

Self knowledge through numbers
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1130 dagen Quantified Self Institute
Martijn de Groot

Hij was erbij vanaf het eerste
uur en draagt het gedachtengoed van QSI met verve uit.
Overal waar hij komt, ziet hij
mogelijkheden voor onderzoeken naar zelfmeting en manieren om QS in te brengen in het
onderwijs. Martijn de Groot
kijkt terug op drie jaar QSI in
Groningen.

Hoe kunnen getallen helpen om antwoord te vinden
op gezondheidsvraagstukken? Daar draait het
volgens Martijn de Groot om. ‘De kracht van QS ligt
op persoonlijk vlak: hoe haal je persoonlijke betekenis uit data die over jouzelf gaan? Drie vragen zijn
daarbij leidend: wat heb je gedaan, hoe heb je dat
gedaan en wat heb je ervan geleerd? Het mooie is
dat iedereen zichzelf die vragen kan stellen en niemand wordt buitengesloten. Of je nu topsporter bent
of student, vitale dertiger of patiënt. Deze zoektocht
staat open voor ons allemaal.’
Ken u zelf
De grote aantrekkingskracht van QS zit in het feit
dat het aansluit bij de aloude wijsheid ‘ken u zelf’,
vervolgt De Groot. ‘Het registreren van wat je doet
vergroot je zelfbewustzijn en dat geeft je meer macht
over jezelf. Zelfbewustzijn is de eerste stap op weg
naar zelfregulatie. En daarmee naar zelfbeheersing.
En dat biedt een perspectief op een beter of gezonder leven.’ Hij wijst erop dat de beste voorspellers
voor gezondheid en (gezond) ouder worden, zitten
op functioneel niveau. ‘Dankzij nieuwe technologie krijgen we toegang tot deze variabelen die iets
zeggen over ons dagelijks leven en onze gezond6
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Martijn de Groot
is programmaleider
en drijvende kracht
achter het QSI.
Hij is van huis uit
medisch bioloog en
is gepromoveerd in
de medische wetenschappen. Sinds 2007
werkt hij bij de Hanzehogeschool als hogeschooldocent en senior
onderzoeker bij het lectoraat Healthy Ageing,
Allied Health Care and Nursing en het lectoraat New Business Development & ICT.

heid. Dit past goed bij de paradigmaverschuiving die
zo nodig is in de gezondheidszorg. Meer aandacht
voor preventie en zelfmanagement, meer nadruk op
gezondheid in plaats van ziekte. Niet alleen vanwege
politiek-economische redenen, maar ook omdat het
kan en ons terug brengt naar onze bron; wie je bent,
wat je doet en wat je wilt leren over jezelf.’
Kritische vragen
Dit alles roept ook allerlei kritische vragen op. Hoe
zit het met de privacy, hoe verantwoordelijk ben je
voor je eigen gezondheid en helpt al die kennis over
jezelf nou echt of wordt je er alleen maar onrustig van? De Groot: ‘Dat is precies waarom het zo
belangrijk is hier aandacht aan te besteden in het
hoger onderwijs. De technologie ontwikkelt zich razendsnel en daar moeten onze docenten, studenten
en onderzoekers wat mee, zowel qua kennis als qua
meningsvorming. Ook dat laatste is zelfkennis.’
Big Five for Healthy Life
Die uitgangspunten komen duidelijk terug in de activiteiten van het QSI de afgelopen drie jaar. De focus
van QSI lag op vijf aandachtgebieden: de ‘Big five
for Healthy Life’: beweging, voeding, slaap, stress

‘Het is bijzonder geweest
te zien hoeveel mensen
de afgelopen drie jaar
geïnspireerd raakten door het
begrip ‘de zelfmetende mens’.’
- Martijn de Groot

en sociale interactie. De Groot: ‘Dit zijn vijf thema’s
waarvan we aannemen dat ze kunnen bijdragen aan
het gezond opgroeien en gezond oud worden van
mensen. In samenwerking met regionale, nationale
en internationale partners hebben we allerlei projecten opgezet die met deze thema’s samenhangen.
Onderzoek naar de accuratesse van activitytrackers
en onderwijs waar studenten een sensor kregen om
bijvoorbeeld hun eigen slaapgedrag in kaart te brengen. In het onderwijs besteden we naast aandacht
aan technologie en methodologie ook tijd aan de
maatschappelijke gevolgen en ethische/juridische
aspecten van zelfexperimentatie en zelf gegeneerde
gezondheidsdata.’
Matrix van vijf thema’s en vier vragen
Het programma richtte zich op vier leidende onderzoeksvragen. De Groot: ‘We wilden weten wat er
beschikbaar is op het gebied van hardware en software voor zelfmetingen. Ook hebben we onderzocht
welke technologie daarbij nodig is en hoe valide en
betrouwbaar deze technologie is. Tot slot hebben we
ook gekeken naar de effectiviteit van het gebruik van
de zelfmetingen voor de gebruikers.’ Met die vragen
en de vijf thema’s ontstond een matrix die richting

Break-out session tijdens de Europese Quantified Self
Conference 2015 in Amsterdam

gaf aan het projectprogramma. ‘De meeste nadruk
lag op beweging, aangezien verschillende lectoraten
binnen de Hanzehogeschool hier al mee bezig zijn.
Zo konden we goed aansluiten op wat er al gebeurde.’
Netwerkorganisatie
Hij is enthousiast over de manier waarop hij aansluiting vond bij diverse geledingen binnen de Hanzehogeschool. ‘Zo konden we een prachtige netwerkorganisatie rondom het thema ‘de zelfmetende mens’
creëren.’ Verschillende disciplines namen contact
op met QSI en startten projecten op het gebied
van gezondheid, sport, technologie, psychologie,
rechten, ethiek, ict en kunst. ‘Ik ben ook heel blij
met de 22 ambassadeurs die zich in het derde jaar
aan QSI hebben verbonden. Die ambassadeurs zijn
afkomstig uit twaalf verschillende schools en dragen
binnen en buiten de Hanzehogeschool uit wat QSI
doet. Ik heb het aangaan van horizontale verbindingen in een verticaal bestuurde organisatie als
inspirerend ervaren.’ Hij kijkt dan ook terug op drie
leerzame jaren, waarin het QSI een indrukwekkende
output en zichtbaarheid heeft gegeneerd.

Self knowledge through numbers
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Big data, grote stappen
Hugo Velthuijsen

Big data en Quantified Self
worden vaak in een adem
genoemd. En dat is logisch:
mensen die zichzelf meten
met behulp van trackers leveren een grote bijdrage aan de
enorme berg big data die wordt
geproduceerd. Hoe sla je die
gegevens op en wat kun je
ervan leren? Vragen waarmee
lector New Business & ICT
Hugo Velthuijsen dagelijks mee
bezig is.

Wie denkt dat een stappenteller alleen stappen
meet, komt bedrogen uit, wordt duidelijk uit een
gesprek met Hugo Velthuijsen. ‘Een fitbit heeft een
sensor die een patroon van versnelling meet. Daarna
maakt de fitbit de vertaalslag van deze ruwe data
naar een stap. Sensoren zelf poepen ruwe data uit
en zetten die om in informatie waar je als gebruiker
iets mee kunt. Je weet dan dat je vandaag verder
hebt gelopen dan gisteren. Met die kennis kun je je
eigen gedrag aanpassen. Je kunt besluiten dat je
morgen meer gaat lopen, bijvoorbeeld.’
Analyseren
Vaak is de datastroom te groot om door mensenogen geanalyseerd te worden. ‘Een nieuwe trend
is de ontwikkeling van computers die de data zelf
analyseren. Computers kunnen al die data beter verwerken en vertalen naar informatie waar je echt iets
mee kunt. Daar doen we onderzoek naar. Het punt is
dat je niet weet wat je zult vinden. We gaan ontdekken wat interessant is om te analyseren.’ Hij vult
aan dat het nog een uitdaging is om aan de ruwe
data te komen die trackers opleveren. ‘Fabrikanten
gebruiken maar een klein deel van de data om aan
gebruikers te geven. De rest verkopen ze.’
8
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‘Ik voorzie dat Quantified Self een
belangrijke rol gaat spelen in de
gezondheidszorg en dan name
op het gebied van preventie. Je
kunt mensen hiermee stimuleren
hun lifestyle te verbeteren en je
geeft patiënten de instrumenten
om zelf hun gezondheid beter te
managen. Zo dragen we bij aan de
kwaliteit van leven en kunnen we
zorgproblemen voorkomen.’
- Hugo Velthuijsen

Hugo Velthuijsen
is lector New Business & ICT en
leading lector van
het Kenniscentrum
Ondernemerschap.
Met zijn lectoraat ziet
hij grote kansen voor
QSI, waarbij hij met
name bijdragen levert aan
de relatie tussen zelfmeten, gezondheid en
duurzame inzetbaarheid.

Veiligheid
Een belangrijk aspect bij het verzamelen en opslaan
van big data is de veiligheid. ‘Dat is een onderwerp
voor de opleiding Network systems and Security.
Zeker in de gezondheidszorg wil je dat data veilig
zijn en dat alleen de juiste mensen bij die data kunnen komen.’
Toekomst
Onderzoek hoe je persoonlijke data kunt gebruiken
om mensen te verleiden om hun gedrag te veranderen is een volgende stap. Velthuijsen: ‘Dat is
het terrein van de persuasive technology. We gaan
een lectoraat oprichten dat zich richt op personalized digital health. We willen onderzoeken of je het
gedrag van individuen kunt beïnvloeden met digitale
technologie, bijvoorbeeld door gebruik te maken
van games of door digitale programma’s gericht op
bewegen te ontwikkelen.’ Het combineren van data
speelt daarbij een belangrijke rol: ‘Waarom werkt
een beweegprogramma voor de ene persoon wel en
de andere niet? Door data te combineren kunnen we
onze kennis verrijken.’

QS @ Higher Education

Zelfonderzoek als onderzoeksvaardigheid
Annemieke Meijer

‘… The Quantified Self Institute, for example, is an initiative by the Hanze University
of Applied Sciences in the Netherlands
that brings international and regional
partners together to conduct research on
different methods of self-tracking. This
organization is well positioned to lead the
quantified self movement into higher education institutions with recommendations
on effective applications.’
Bron: Johnson, L., Adams Becker, S., Estrada, V., Freeman, A. (2014). NMC Horizon Report: 2014 Higher Education Edition. Austin,
Texas: The New Media Consortium.

Annemieke Meijer heeft voor
haar promotie jarenlang onderzoek gedaan en wil haar passie
daarvoor graag overbrengen
op de honoursstudenten die zij
begeleidt bij de specialisatie
Onderzoeksvaardigheden.
Al sinds de oprichting van het QSI staat zelfmeten
centraal in de praktijkopdracht van de specialisatie
onderzoeksvaardigheden van de Academie voor
Gezondheidsstudies. ‘De studenten doen zelfonderzoek met behulp van de meetinstrumenten van het
QSI. Ze mogen zelf bedenken wat ze willen onderzoeken. Dat kan bijvoorbeeld slaap zijn, waarbij
een student een week lang gaat slapen na een
avondwandelingetje en een week lang zonder. Het
QSI kan hen bijstaan om het slaapgedrag in kaart te
brengen. Als er geen meetinstrument beschikbaar
is, dan bedenken we samen met het QSI een andere
oplossing.’
‘Het leuke van deze insteek is dat het onderzoek

‘Ik vind het leuk om mijn
eigen enthousiasme voor het
wetenschappelijk onderzoek
over te brengen op studenten.
Het zelfonderzoek, Quantified
Self, is daar heel geschikt voor.’
- Annemieke Meijer

Annemieke Meijer
is sinds 2012 werkzaam bij de Hanzehogeschool
als docent. Zij is
gepromoveerd op
een onderzoek naar
kanker aan het UMCG.

veel dichter bij de student komt te staan. Daardoor
zien ze dat onderzoek eigenlijk heel leuk is. Dat is
ook mijn doelstelling: inzichtelijk maken wat onderzoek nou zo leuk maakt.’
‘Voor de expertise op dit gebied hebben we het QSI
ingeschakeld. De theorie eromheen zoals argumentatie, statistiek en methodologie brengen ze tijdens
het zelfonderzoek in de praktijk.’
‘De studenten leren bij dit onderdeel niet alleen deze
onderzoeksvaardigheden, ze leren ook met een kritische blik naar de medische gegevens te kijken, ze
leren analytisch denken en ze blijven nieuwsgierig.
Allemaal zaken die ze later in de zorg nodig hebben.’
Projectprogramma in de praktijk
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QS @ Higher Education

Quantified self in de internationale klas
Henk Willemsen

Combi van Global Health and Quantified
Self, gekoppeld aan onderwijs in een internationale context. Dat is in het kort wat er
gebeurt bij de Engelstalige minor Global
Health & Quantified Self. Coördinator en
docent Henk Willemsen noemt deze combinatie ijzersterk: ‘Dat merk ik aan de enthousiaste reacties van onze buitenlandse partners. Deze minor is een schot in de roos.’
De minor is bedoeld voor zowel Nederlandse als
internationale studenten. Willemsen: ‘We willen een
international classroom creëren, zodat studenten die
niet naar het buitenland gaan toch een internationale
ervaring opdoen. De minor draait voor het eerst en
de aanmeldingen uit het buitenland voor de volgende editie komen al binnen. Het is prachtig om te zien
hoe studenten vanuit hun eigen achtergrond samenwerken aan oplossingen voor wereldwijde gezondheidsproblemen met behulp met quantified self.’
Uitdagende minor
Met de hulp van docenten uit verschillende studierichtingen is een uitdagende minor ontstaan.
Willemsen: ‘We passen allerlei vernieuwende onder-

Henk Willemsen
is coördinator internationalisering SAGZ en
coördinator van de
Engelstalige minor en
summerschool Global
Health & Quantified
Self. Hij is van oorsprong fysiotherapeut en
heeft in het verleden veel
internationale ervaring opgedaan als programmamanager met ontwikkelingswerk in de
tropen.
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The QS Insitute helps
bridging the gap between
N=1 and traditional science
by asking better questions
- Joost Plattel (data strategist)
@jplattel

wijsvormen toe. Zo meten studenten zichzelf een
halfjaar lang en leren ze hoe ze met die data kunnen
omgaan. Het idee is dat ze niet alleen inzicht krijgen
in hun eigen leefstijl, maar dat ze ook ontdekken hoe
ze dit soort toepassingen later kunnen inzetten voor
hun patiënten.’ De highlights uit de minor komen
terug in de drieweekse summerschool voor Amerikaanse studenten.
Uitgaan van gezond gedrag
Na zijn aanvankelijke twijfels is Willemsen ervan
overtuigd dat de combinatie quantified self en
gezondheidszorg toekomst heeft. ‘Zelf meten kan
patiënten empowerment geven. Ze staan sterker in
hun schoenen en krijgen een actievere rol.
Quantified self speelt bovendien een belangrijke rol
bij zelfmanagement en preventie. Dat past goed bij
de visie om uit te van gezond gedrag in plaats van
ziekte of beperkingen. Daarin lopen we in Nederland
voorop in de wereld, al moet ik eerlijk zeggen dat ze
daarmee in Scandinavië nog veel verder zijn.’
Lef
Willemsen is blij dat QS een stevige plek krijgt in het
onderwijs. ‘De Hanze heeft het lef gehad om iets
nieuws te ontwikkelen, waarvan niet duidelijk was
hoe het zou uitpakken. Je krijgt niet meteen een
massale toestroom van studenten omdat je met iets
totaal nieuws bezig bent. De reacties vanuit het buitenland op de koppeling van QSI en het onderwijs
zijn positief. Wij doen dingen die ertoe doen en dat
mogen we best laten zien.’

QSI @ Allied Health Care and Nursing

Data van activity trackers kan
confronterend zijn
Thea Kooiman

'Leefstijlaanpassing vergt veel, het moet
vanuit de eigen motivatie van mensen komen. Het gebruik van activity trackers kan
hen daarbij helpen,' vertelt Thea Kooiman.
'De data van activity trackers geeft inzicht
in wat patiënten doen, of ze bijvoorbeeld de
norm van tienduizend stappen per dag halen. Ze kunnen daarmee hun doel vaststellen en bepalen hoe ze dat willen bereiken.'
Vooral het mensen in beweging proberen te krijgen,
vindt Kooiman een mooi aspect. Bewegen, bewustwording en gedragsverandering: ze ziet daar zelf
veel voordelen van. 'Als mensen zich bewust worden
van hun eigen gedrag op het gebied van beweging
en eten/drinken en zien welk effect dat heeft op
de bloeddruk, het glucosegehalte, de balans vet/
spieren et cetera gaan ze de voordelen inzien van
gezonder leven. Ze zullen snel merken dat ze zich
fitter voelen en op lange termijn kan het zelfs ziektes
en complicaties voorkomen.'

Thea Kooiman
is phd-student bij het
lectoraat Healthy
Ageing, Allied Health
Care and Nursing
van de Hanzehogeschool en verbonden met de Innovatie Werkplaats Active
Ageing Diabetes. Een van
haar projecten betreft het valideren van activity
trackers. Meten ze goed, zowel in het dagelijks leven als in het beweeglab (loopband), en
vallen de meetresultaten binnen de norm?

Tijdens het onderzoek heeft Kooiman gemerkt dat
niet iedere patiënt direct mee wil doen. Het beginnen
van een interventie kan een hoge drempel voor mensen zijn. Hoe dat komt en hoe daarop ingespeeld
kan worden, zou ze graag verder willen bekijken. ‘De
data van de activity trackers kan confronterend zijn
en het aanpassen naar bewegen is niet altijd gemakkelijk. Het moet geen extra faal-ervaring teweegbrengen maar patiënten moeten het vertrouwen
krijgen dat ze hun gedrag kunnen verbeteren.'
Een belangrijk aspect bij het zelfmeten is de betrouwbaarheid en validiteit van de activity trackers.
Daarom onderzocht Kooiman in samenwerking met
het CBO (Centrum voor Beweging en Onderzoek
Groningen) tien populaire wearables. In oktober
2015 verscheen hun artikel ‘Reliability and validity
of ten consumer activity trackers’ in het tijdschrift
BMC Sports Science, Medicine and Rehabilitation.
De onderzoekers vinden dat de resultaten over het
algemeen een betrouwbaar beeld van het beweegpatroon geven. Dat is goed nieuws, want de meeste
activity trackers zijn redelijk betaalbaar en kunnen
wellicht gebruikers motiveren om meer te gaan
bewegen.
Projectprogramma in de praktijk
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QSI @ Public Health

My Mobile Santé
Frederic Faureness

‘I believe the Quantified Self
Institute is carrying out important
research as an independent
research institute. Research is needed
to validate the reliability of the many
self-tracking devices
available, as well
as understand the
implications of
the use of such
devices. This is of
great importance
to understand the
role self-tracking can
play in future health
and well-being.’
– Jakob Eg Larsen, PhD
Associate Professor,
Technical University of
Denmark.

‘IDS Santé
had the
opportunity
to work with the
QS Institute in 2013
while organizing My
Santé Mobile operation,
a long-term real-life study
about connected health.
My Santé Mobile gathered
1000 French volunteers during
six months to measure the actual
benefits for individuals of wearable
health trackers. Thanks to its experiment
in quantified-self issues and environment,
the QS Institute greatly contributed to our
project by throwing new light on the quantitative
and qualitative results obtained through the study.
We had also the great pleasure to welcome Martijn
de Groot to present the QSI's analysis during our press
conference in Paris announcing the first
results. We hope that we will now find
a new opportunity to work again
with the QS Institute in a very near
future.’
- Frederic Faureness, CEO IDS
Santé, Paris, France
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QSI @ Public Health

Wearable Technologies
for Active Living (WTAL)
Henk Hindriks

Een ambitieus project van het QSI betreft
de ontwikkeling van een optimale combinatie van een draagbaar sensorsysteem
(een wearable) en een dataplatform voor
een nieuwe doelgroep, namelijk kinderen en
jongeren. De wearable helpt de doelgroep
bewuster te worden van hun leefstijl. Daarnaast maakt het platform het gemakkelijk
en veilig voor ouders en/of verzorgers om
mee te kijken. Deze combinatie maakt het
product ook bij uitstek geschikt voor onderzoeksdoeleinden.
Het WTAL-project is een samenwerking van het QSI
met technologiebedrijven en zorg- en kennisinstellingen in Noord-Nederland, zoals het Universitair
Medisch Centrum Groningen. Vanuit de Hanzehogeschool Groningen zijn hierbij verschillende schools
en lectoraten betrokken, waaronder het lectoraat
Sportstudies van lector Johan de Jong. Hij benadrukt het belang van die samenwerking: ‘Bij elke
fase van het project betrekken we studenten van
verschillende opleidingen en schools, zoals Toegepaste Psychologie, Communicatiesystemen &
ICT, Advanced Sensor Applications, Sportstudies,
Human Technology en andere. Deze multidisciplinaire samenwerking is noodzakelijk bij het ontwikkelen
van wearables voor deze doelgroepen.’

‘Met Wearable Technologies for Active
Living ontwikkelen we een uniek
product. Je kunt je eigen bewegingen
volgen én de beweeggegevens
worden gebruikt voor grootschalig
onderzoek. Je kunt hierbij denken aan
uiteenlopende doelgroepen die hier in
de toekomst baat bij kunnen hebben.
Het is niet meer Quantified Self, we
gaan toe naar Quantified Us.’
- Henk Hindriks, projectcoördinator WTAL

Henk Hindriks
is betrokken bij
diverse projecten en
programma’s van de
Hanzehogeschool
en QSI. Zo is hij programmanager van de
Health Hub in Roden
en projectcoördinator
van WTAL. Projectleider
van WTAL is Margreet Schurer.

Technische wishlist
Inmiddels heeft het project een wensenlijsjte voor de
technische kant van het programma. Henk Hindriks,
projectcoördinator WTAL: ‘We zijn volop bezig om
zelf een activitytracker te bouwen op specificatie van
de toekomstige klanten: het UMCG, de GGD-Drenthe en e-Vitality. Om tot de juiste specificaties te
komen zijn we aan de hand van een wishlist gekomen tot een compacte interne specificatie waar de
tracker van Wearable Technologies for Active Living
aan moet voldoen. Deze wishlist is nu verfijnd tot
een bruikbare lijst met ontwerp-eisen voor het op
te leveren prototype.’ Ook het onderzoek vordert.
Hindrinks: ‘We hebben als team een onderzoeksplan
uitgewerkt met een helder tijdslijn en taakverdeling.
Er is nog genoeg te doen, dus!’
Projectprogramma in de praktijk
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QSI @ Public Health

Quantified Kids

Annemiek Hensens en Dirkje Vissia
Voor hun onderzoeksproject werkten studenten Annemiek Hensens en Dirkje Vissia
met kinderen uit groep 5 van de
Borgmanschool in Groningen. 26 kinderen
kregen vijf weken lang een fitbit in de vorm
van een armband om te meten hoeveel ze
bewegen. Ook wilden de studenten weten of
het dragen van een fitbit het beweeggedrag
zou beïnvloeden.

Heel positief was het enthousiasme van de kinderen,
hun ouders en leerkrachten. ‘De kinderen waren
razend enthousiast.’ De eerste dagen van het project
was het dragen van de fitbit nieuw en interessant
voor de kinderen en bewogen ze meer dan anders.
Later, toen ze er aan waren gewend, nam dat effect
af. Na vijf weken bleek dat kinderen verbaasd waren
dat ze zoveel hadden bewogen. “Dat hadden ze
niet verwacht,” zeggen de studenten na afloop. Wat
ook opviel is dat kinderen allerlei creatieve manieren
bedachten om meer te lopen, zoals het uitzetten van
een parcours waarbij ze elk rondje een slokje water
moesten drinken. Wel blijkt dat kinderen na verloop
van tijd uitgedaagd moeten worden om door te gaan
met meer bewegen. Als ze eenmaal aan de fitbit zijn
gewend, neemt hun belangstelling ervoor af.
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Annemiek Hensens,
student Human Technology, en Dirkje Vissia,
student Toegepaste
Psychologie, hebben
stage gelopen bij het
QSI. Zij gingen onder
andere aan de slag bij
het onderzoeksproject
WTAL en voerden in dat
kader een onderzoek uit bij kinderen van de
Borgmanschool in Groningen. Hun voortgang
hielden ze bij op een blog op qsinstitute.org

Na afloop van het onderzoek bleek dat de meeste
kinderen in principe actief genoeg zijn. Ze halen niet
elke dag de 10.000 stappen, maar er zijn ook dagen
dat ze er flink boven zitten. Enkele kinderen bleven
vaak hangen op de 6000 tot 7000 stappen, maar
lieten op sommige dagen uitschieters van boven de
20.000 stappen zien. Vooral het organiseren van bijvoorbeeld een sportdag, heeft een positieve invloed
op hun beweegpatroon. Verder blijkt dat de kinderen
het leuk vonden om mee te doen, maar door hun
jonge leeftijd nog niet zozeer bezig zijn met bewust
meer bewegen. Ouders waren vooral geïnteresseerd
in het slaappatroon van de kinderen.

QSI @ Fit4Sustainable Employability

Kleine interventie, significante resultaten
Hilbrand Oldenhuis

'Ik was benieuwd van tevoren,
gaat dit echt werken?' Hilbrand
Oldenhuis was als onderzoeker
bij het lectoraat Arbeidsparticipatie betrokken bij het iAgeprogramma. Bij werknemers
van een klein bedrijf werd bekeken of het gebruik van wearables invloed had op de duurzame inzetbaarheid.

Hilbrand Oldenhuis
is hogeschool hoofddocent Toegepaste
Psychologie en
onderzoeker bij het
lectoraat Arbeidsparticipatie van de
Hanzehogeschool.
iAge is een inmiddels
afgerond Europees project
dat zich inzet om de ICT-vaardigheden bij
ouderen te verbeteren en te stimuleren. De
insteek van dit project is de duurzame inzetbaarheid van werknemers te vergroten, onder
meer door het gebruik van wearables.

'Ik heb de deelnemers vooraf en nadien geïnterviewd
en ik ben onder de indruk wat deze kleinschalige
interventie met hen heeft gedaan. Relatief simpele
sensoren hebben significante verschillen opgeleverd.
Niet alleen in fysiek opzicht, maar ook op andere
domeinen dan alleen gezondheid. Mensen legden
bijvoorbeeld meer contact door wandelingetjes,
ruimden hun huis op en iemand die bepaald had hoe
lang ze nog wilde werken, zat zo goed in haar vel
dat ze daar niet meer zo strak aan vasthield.'
Oldenhuis ziet duidelijk de toegevoegde waarde
van een coach die realistische doelen helpt stellen
en deelnemers oppept. De kennis en ervaring van
een coach gecombineerd met de trackers geven
werknemers meer inzicht en mogelijkheden om te
veranderen.
In het onderzoek deed ook het management mee,
zichtbaar voor de overige werknemers. Dat werkte
positief. Ze gaven het goede voorbeeld maar lieten
de mensen vrij in hun keuzes. 'Werkgevers zijn
gebaat bij een goede gezondheid van hun werknemers, maar dat veroorzaakt een spanningsveld. De
werknemer vindt dat privé. Interessant is hoe je ze
dan toch kunt motiveren ermee aan de slag gaan en
zich bepaald gedrag eigen te maken. Je moet open
en eerlijk zijn over de technologie die data genereert,' aldus Oldenhuis.

Projectprogramma in de praktijk
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QSI @ Fit4Sustainable Employability

Het is fun om de tracker te gebruiken
Miriam van Ittersum

‘De persoonlijke aanpak is heel waardevol. De tijd en
energie die de coaches van Pim Mulier in het project
steken, stralen ook echt af op deelnemers.’ Aan het
woord is Miriam van Ittersum, postdoconderzoeker
bij het QSI. ‘Pim Mulier heeft ons ingeschakeld om
de activitytrackers en andere wearables te gebruiken. Ons is gevraagd te onderzoeken of het zelfinzicht dat de deelnemers krijgen door de data van de
trackers een effectieve aanvulling is op de coaching
en de maaltijdboxen.’
Hoewel Van Ittersum nog druk is met het analyseren
van alle gegevens, lijkt het Het Nieuwe Gezonde
Werken een groot succes. Er zijn app-groepjes
opgericht waarin mensen recepten uitwisselen en
groepen die het aantal gelopen stappen aan elkaar
doorgeven, deelnemers zijn lunchwandelingen gaan
maken en ze parkeren hun auto verder weg op de
parkeerplaats zodat ze meer lopen.
'De focus op gezond gedrag, niet alleen op het
werk maar ook privé, helpt mensen fitter te worden,'
zegt Van Ittersum. 'Bijna alle deelnemers hebben
nu het idee dat ze in staat zijn hun leefstijl aan te
passen.'

'Het Quantified Self Institute vervult
een cruciale rol in het koppelen
van de kennis en technologie uit
het consumentendomein aan de
processen en mogelijkheden in het
onderzoeks- en wetenschapsdomein,
zonder de druk van een direct
commercieel belang'
- Maarten den Braber, mede-oprichter
van QS Europe (bron: Mobile Doctors)
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Miriam van Ittersum
is hogeschooldocent bij
de opleiding Fysiotherapie en postdoconderzoeker bij het QSI.
Het project het Nieuwe Gezonde Werken
bestaat uit individuele
leefstijl-coaching, maaltijdboxen en ondersteuning
door activitytrackers waardoor medewerkers
meer regie krijgen over hun gezondheid.

In de combinatie met de technologie ziet Van
Ittersum nog veel mogelijkheden. 'Het is fun om de
tracker te gebruiken, het blijkt mensen te motiveren
om door te gaan, ook als de data hen soms tegenvallen. Het inzetten van apps en wearables voor het
beïnvloeden van leefstijl hebben we in dit project
gedaan, maar dat gebeurt nog niet vaak. Daar ligt
een mooie toekomst.’

QSI: vital link between QS
community & public health
by testing & providing
scientific evidence for a QS
approach to improve public
health
- Manon Dontje (postdoc Glasgow Caledonian
University, UK) @ManonDontje

We kunnen niet meer
om QS heen en moeten
studenten Sportstudies
voorbereiden op de snel
veranderende wereld van
innovatieve, technologische
veranderingen.
- Valesca van Dijk (docentonderzoeker Sportstudies)
@valescavandijk

‘Gezondheid is
persoonlijk. QSI maakt
dat concreet, maar
test ook de grenzen
van technologie.
Een voorbeeld voor
#HealthyAgeing innovatie’
- Daan Bultje (directeur
HANNN) @daanbultje

‘Vernieuwers die mij op
weg helpen in de wereld
van ongekende technische
mogelijkheden, maar ook
met feiten en onderzoek in
het hier en nu.’
- Sander Holterman (Zorg
Innovatie Forum) @san_ders

‘QSI brengt jouw eigen data
naar je toe en dat zorgt voor
een groter bewustzijn van
jouw pad naar gezondheid
#Zelfregulatie #QSI #QS’
- Justin Timmer ((co-organizer
QS Meetup Groningen) @
JustinLTimmer

QSI onderzoekt en brengt
inzicht in de sleutels tot een
gezonde leefstijl: zelfmeting,
bewustwording en reflectie.
- Yvonne Pit (co-organizer QS
Meetup Groningen)
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Dankwoord
Met deze uitgave hebben we een kijkje kunnen
geven in 1130 dagen QSI, maar recht doen aan de
hoeveelheid en diversiteit van de projecten doet
dat niet. Er valt nog zoveel meer te vertellen... Een
netwerkorganisatie staat bij de betrokkenheid van
individuen. Laat ons in de laatste plaats dan in elk
geval een poging doen zoveel mogelijk mensen en
organisaties die actief betrokken zijn geweest bij
het projectprogramma van QSI te bedanken. Met
het gevaar iemand te vergeten en bedoelt om te
eren wie eer toekomt, aan de volgende personen
en instanties een groot woord van DANK voor de
samenwerking!
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