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Matchmaking Event
Het Vitaal Twente
matchmaking event is
een ontmoeting van
inwoners, aanbieders
van leefstijlinterventies
en ontwikkelaars van
technologieën. Wij
gaan met elkaar in
gesprek over wat
werkt en aansluit bij
uw mening en
waarom. Om op die
manier te komen tot
technologische
ontwikkelingen die
écht bijdragen aan het
verbeteren van de
gezondheid. We
richten ons deze keer
op beweging en
voeding.
 
 
 

Thema: hoe kan technologie 
ondersteunen bij leefstijlinterventies

donderdag 27 juni 2019
 

Donderdag 27 juni rond de klok van 9 uur
stroomden de eerste deelnemers binnen in het
restaurant van Saxion in Enschede voor het
Matchmaking event van Vitaal Twente. Zo’n 70
Twentenaren, vanuit de zorg, welzijn en onderwijs
branche maar ook vertegenwoordigers van
cliënten- en patiëntenorganisaties gingen in
gesprek met elkaar en met aanbieders en
ontwikkelaars over de inzet van innovaties om de
gezondheid van de Twentenaar te verbeteren.
 
Na een kopje koffie met wat lekkers, heette Miriam
Vollenbroek-Hutten, voorzitter van Vitaal Twente,
iedereen van harte welkom. Zij nodigde
aanwezigen van harte uit om in de workshops hun
mening kenbaar te maken en zo bij te dragen aan
ontwikkelingen die écht werken! Wat vind je van de
innovatie? Werkt het voor jou? En waarom wel of
niet? 

Simone Boerema, onderzoeker bij GGD Twente en netwerkcoördinator bij Vitaal Twente sprak over
de uitdagingen die Twente te wachten staan. Vergeleken met Nederland zijn wij ongezonder in
Twente. Mensen kunnen gezonder worden door hun gedrag te veranderen. Meer groente en fruit
eten en minder roken en alcohol drinken en werken aan een gezonder gewicht. 1 op de 2
Twentenaren heeft overgewicht. “Dus dat ben jij of je buurman -gemiddeld dan- en dat is enorm
veel,” stelde Simone.

Conclusie
De dag heeft veel enthousiasme gebracht en nieuwe ideeën
opgeleverd. Mensen zijn met elkaar in contact gebracht,
waardoor het makkelijker is de volgende stap in de
ontwikkeling te maken. Onderling werden kennis en handige
tips gedeeld. 
Iedereen heeft zo op zijn of haar manier een steentje
bijgedragen aan het verbeteren van ideeën en innovaties, die
de gezondheid van de Twentenaar verbeteren.
"Ga aan de slag! Vitaal Twente kan ondersteunen, maar wacht
niet met de volgende stap totdat wij contact met je opnemen,"
benadrukte Simone Boerema.
 
Opbrengst
Maar liefst 35 deelnemers hebben een formulier ingevuld en
ingeleverd met daarop aangegeven wat zij actief willen
bijdragen om van de thema's voeding en beweging een succes
te maken!
Alle deelnemers bedankt voor de actieve inzet en bijdrage aan
dit event!
 
Voor een sfeerimpressie bekijk de video.

https://youtu.be/m_RZfKu085c


Workshop 1: 
Hoe meet je de impact van leefstijlinterventies

Aan de hand van twee voorbeelden werd een beeld geschetst

van de mogelijkheden van de apps. De eerste app is de leefstijl

app van Samen Gezond, een dochteronderneming van

Zorgverzekeraar Menzis. Deze app bepaalt je fitscore door

middel van het verzamelen van verschillende soorten data. Om

je te motiveren je doelen te halen kun je gebruik maken van

een digitale coach en punten sparen om met korting producten

uit de webshop te kopen. Het blijkt dat beloning een goede

motivator is. De tweede app is van de Stichting Lifegoals.

Lifegoals zet sport als middel om kwetsbare mensen weer mee

te laten doen in de maatschappij. Met de app kan zowel de

deelnemer als de sportcoach eenvoudig bijhouden hoe er

gescoord wordt op vaardigheden als inzet, aanwezigheid,

communicatie, etc. De scores vormen de basis voor de

coachingsgesprekken met de deelnemer. Inzicht in de scores

motiveert om te werken aan bepaalde vaardigheden. Na

verloop van tijd, zie je dat deze daadwerkelijk verbeterd zijn.

Reacties
De app bevat veel data. Hoe zit het met de

veiligheid hiervan. Wie heeft toegang? 

Het invullen van de vragenlijsten is niet

eenvoudig. Is de app ook geschikt voor mensen

met een beperking en een lage SES (sociaal

economische status)?  

De apps motiveren tot gezonder gedrag, door

coaching en beloning. Hoe zit het met de lange

termijn effecten?

Conclusie
Wat heel belangrijk gevonden wordt, is de

dataveiligheid en privacy van de apps. Hoe

gaan de ontwikkelaars met de data om en

wat kun we allemaal met de data.

Workshop 2: 
Leefstijlmonitoring met je Persoonlijke Gezondheids Omgeving (PGO)

Wat is een Persoonlijke Gezondheids Omgeving. En

welke mogelijkheden biedt het om je eigen leefstijl te

monitoren? Op welke manier kan de aanbieder zijn

doelgroep bereiken? Sluit het aan op de behoefte

van de inwoner? En waarom wel of niet?

 

Conclusie
De context rondom het PGO werd goed

geschetst: wat betekent dit nu en in de

toekomst. Er werd een heldere

boodschap meegegeven: de burger krijgt

steeds meer de regie en de professional

zal moeten accepteren dat kennis daarin

gedeeld moet worden en dat we hierop

goed moeten voorsorteren.



 
3. Voeding: bijhouden en coaching
.....
 
 
4. De wereld is je speeltuin
Hoe kun je met technologie bewegen stimuleren? Aan de hand van verschillende voorbeelden
gaan we met elkaar in gesprek over wat wel en niet werkt. Hoe kan technologie beter ingezet
worden? Waar hebben mensen behoefte aan?

Workshop 3: 
Voeding: bijhouden en coaching

Reacties
“Je kiest als cliënt koolhydraten en kcal, maar dan kan ik niet zoveel mee als dietist". Reactie: de nieuw

ontwikkelde app bevat ook andere nutriënten, die diëtisten kunnen zien. Voor patiënten is gekozen voor een

eenvoudige weergave.

De toepassing lijkt niet geschikt voor laaggeletterden en is mogelijk lastig voor mensen met een lage SES

(sociaal economische status). Zelf al je voedsel loggen is en blijft nog altijd lastig. Wijkracht maakt gebruik van

de interventie 'Voel je goed' ontwikkeld door Stichting Lezen en Schrijven. Deze behandelt in 20 lessen

thema's waaronder beweging en voeding. 

Het loggen van wat je allemaal eet in de app wordt als waardevol beoordeeld door diëtisten in de workshop.

Vooral de directe feedback die het geeft, is echt een meerwaarde boven een dagboekje op papier. In de app

zie je direct hoeveel iemand eet en hierop kan gecoached worden.

Men wil graag niet alleen de focus op eten, maar zeker ook op emoties. Hier zou je ook naar willen vragen?

Bijvoorbeeld, hoe iemand zich voelt tijdens/na het eten. Ben je tevreden met het eten? Cijfer geven over het

eigen eten: hoe gezond was het? Met dit soort reflectie vragen versterk je het leren van wat gezond is en wat

niet. Foto's maken van het eten zou kunnen helpen om dat lekkere cakeje dat niet in de lijst staat, wel te

kunnen loggen en er bewust van te worden.

Wat is de invloed van voeding op diabetes? Hoe kan de

app Diameter helpen in de dagelijkse praktijk, voor

patiënt, professional en leefstijlcoach? Hoe bereiken we

hen? Draagt de app bij aan zelfmanagement? Hoe

motiveren we patiënten de app te gaan gebruiken?

 

 

Conclusie
Met leefstijlinterventies is een grote slag te slaan.

Heel veel mensen willen hierbij betrokken zijn. We

kunnen veel nieuwe samenwerkingen zoeken.

Verschillende deelnemers hebben hierover ideeën

en willen hiermee aan de slag.

Conclusie
Er is heel veel enthousiasme bij professionals en vertegenwoordigers van organisatie om mensen die at risk omdat
ze onvoldoende bewegen te verleiden tot bewegen. Daarvoor kan eventueel techniek gebruikt worden, maar niet
noodzakelijkerwijs. Het enthousiasme om de gezondheid te bevorderen, valt op.

Workshop 4: 
De wereld is je speeltuin – stimuleren om te bewegen

Sport, bewegen en spelen in de openbare ruimte, daar gaat

deze workshop over. Yalp ontwikkelt speelconcepten, zoals

speeltuinen en beweegtuinen voor ouderen. Ze combineren

het traditioneel spelen met moderne technologieën om het

spelen zo leuk en aantrekkelijk mogelijk te maken. Het fun

element staat bij Yalp voorop.

Vraag: hoe kunnen (interactieve) speel- en sportconcepten

die beweging bij jong en oud stimuleren een bijdrage

leveren om van Twente de vitaalste regio van Nederland te

maken?

Heb je een idee voor je buurt, wijk of straat dan is het

belangrijk om een samenwerkingsverband aan te gaan met

anderen: voor de financiering, voor de organisatie. Zoek

samenwerking in de wijk, met andere zorgprofessionals,

met de gemeente. Kijk waar de behoefte in de wijk ligt.

Reacties
Het zou meer vanzelfsprekende moeten worden dat

mensen, ook ouderen, in het openbaar bewegen. Hier

moet ook aan gewerkt worden.”

Fysiotherapeut: “Wij gaan veel met de mensen buiten

trainen, niet altijd in een oefenzaal. Zo langzamerhand

vinden mensen het meer normaal om buiten te

bewegen.”

Wethouder: “Gezondheid en bewegen passen ook
in de nieuwe Omgevingswet. Deze wet gaat erover
hoe de omgeving eruit moet zien. Dus naast dat er
plek is voor groen (bomen) en grijs (wegen) moet
de gemeente ook aandacht besteden aan
gezondheid in de openbare ruimte. Je moet de
wethouder in je gemeente vragen gaan stellen hoe
gezondheid in jouw gemeente een plek krijgt. 


