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TOPFIT Citizenlab
Samen op zoek naar gezondheid en geluk

• In het TOPFIT Citizenlab werken burgers, wetenschappers en 

ontwikkelaars samen aan oplossingen om langer gezond en gelukkig te 

kunnen blijven.

• De samenwerking tussen burgers en wetenschappers noemen we 

burgerwetenschap (‘citizen science’). 

• De rol van technologie staat hierbij centraal.



SamenGezond
Een gezond steuntje in de rug voor iedereen

• SamenGezond is voor iedereen die wil 
werken aan een gezonde leefstijl en is 
beschikbaar op web en in app

• Het biedt tips, coaching en men kan 
meedoen aan weekdoelen inclusief 
beloning

• De inhoud van SamenGezond wordt 
gemaakt in samenwerking met 
kennispartners, zoals bijv. de Hartstichting 
of TNO



https://www.youtube.com/watch?v=N1Hp6qlcYmY


Gezonde
Samenleving

Een gezonde Twentse samenleving vanuit individuele acties van burgers

Samen op zoek naar gezondheid en geluk

WorkshopsSurveys

InterventiesInterviews



Gezondheid en welzijn

Gebruik van technologie in het dagelijks leven

Leefstijlen op basis van behoeften, motieven en waarden

Gewenste manier van deelnemen aan Citizen Science

Workshops Surveys InterventiesInterviews



Onderzoek SamenGezond - Methode

• Survey onder (voormalige) gebruikers SamenGezond

• Werving deelnemers

• Mail vanuit SamenGezond

• Op basis van selectie groepen

• Beloning voor invullen vragenlijst (250 punten of voucher)

• Thema’s vragenlijst:

• SamenGezond: motivatie, gebruiksintensiteit & ervaringen

• Algemeen: demografie, gezondheid & welzijn, technologie, leefstijl & burgerwetenschap

• Interviews

• Werving deelnemers via survey

• Verdieping op thema’s vragenlijst



SAMENGEZOND ALGEMEEN

Aanmelding Gezondheid & welzijn

Werving (1) Gezondheidsstatus algemeen (1) en corona (1)

Reden start SG (1) Geluk (1)

Gebruik SG Tevredenheid met gezondheidsaspecten (8)

Huidige status SG (1) Intentie gezondheidsbevordering (1)

Reden huidige deelname SG (1) Gezondheidsvaardigheden (12)

Reden voor beëindigen gebruik SG (2) Technologie

Gebruiksduur (1) Diffusion of Innovation (1)

Gebruiksfrequentie in afg. 3 mnd (1) Digitale vaardigheden (9)

Punten/vouchers sparen (1) Gebruik andere apps voor gezondheid + favoriete app (6)

Persoonlijke SG uitkomsten delen (1)   Gebruik telefoon/wearable voor meten activiteiten (1)

Evaluatie Reden geen gebruik technologie voor gezondheid (1)

Belangrijke functies / elementen SG (15) Acceptatie en adoptie FA /GT (13)

Opbrengsten SG (2) Leefstijl

Verwachtingsevaluatie (1) BSR leefstijlen model (7)

Verbetersuggesties (1) Citizen Science

Rapportcijfer (1) Intentie citizen science (4)

Adviseren (1) Overig

Acceptatie en adoptie van SG (13) Demografie; interview; uitkomsten; punten/vouchers;…

Vragenlijst – thema’s



• Korte persoonlijk introductie

• Leeftijd, woon-/gezinssituatie, werk, hobby’s

• Persoonlijke perspectief op gezondheid en welzijn

• Wat zijn belangrijke aspecten van gezondheid en welzijn voor u?

• Heeft u gezondheidsproblemen of ervaart u belemmeringen voor uw gezondheid, zoals een chronische ziekte?

• Huidige gebruik van SamenGezond

• Maakt u gebruik van SG, welke functionaliteiten gebruikt(e) u, om welke reden bent u gestopt met SG?

• Gebruikt u andere gezondheidstechnologiën (in aanvulling op SG)?

• Delen van persoonlijke gezondheidsdata

• Delen van persoonlijke uitkomsten van SG (of andere technologieën) met belangrijke mensen uit omgeving en/of zorgprofessionals 

• Delen van persoonlijke uitkomsten met SG; rol van zorgverzekeraar in de samenleving

• Gedragsverandering door het gebruik van SamenGezond

• Heeft het gebruik van SG invloed gehad op jouw gezondheid of op hoe je denkt over gezondheid en welzijn?

• Imaginaries

• Wat zou je willen veranderen om SG beter te laten aansluiten bij jouw uitdagingen op het gebied van gezondheid & welzijn?

• Wat voor een soort onderzoek zou jij belangrijk vinden voor citizen science?

• Zie jij voor jezelf een rol in citizen science?

Interviews – topics & vragen



Resultaten Survey - Respons & doelgroep

• 1367 respondenten

• Hogere respons onder (langdurig) actieve gebruikers

• Veel vrouwen (67%), gemiddelde leeftijd 48 jaar (16-85 jaar) 

• Opleidingsniveau: 20% laag; 36% gemiddeld; 43% hoog

Veel respons: vooral actieve gebruikers & vrouwen van middelbare leeftijd

Respons

Gebruikers SamenGezond 1376

GGD-Twente panel leden 1842

Total 3218



Resultaten – Gezondheid & Welzijn

• Meeste deelnemers ervaren hun gezondheid als goed

• Ervaren geluk (cijfer 1-10): 7.7

• Tevredenheid met:

• Mentale gezondheid & werk/daginvulling 7.6

• Dagelijkse beweging & sociale contacten & balans vrije tijd / werk 7.5

• Lichamelijke gezondheid & voedingsgewoonten 7.3

• Gewicht 6.6

Gelukkig en positief over eigen gezondheid; minst tevreden met gewicht



Resultaten – Gezondheid & Welzijn (2)

• Intentie tot gezondheidsverbetering:

• 5% Nee

• 95% Ja

• 61% meer bewegen • 29% meer dingen doen die ik waardevol vind

• 45% gezonder eten • 25% beter slapen

• 45% afvallen • 25% minder stress/piekeren

• 35% meer plezier maken en genieten • 24% minder zitten

Vrijwel iedereen wil iets doen om zijn of haar gezondheid te verbeteren



Resultaten – Technologiegebruik

• 93% gebruikt een app of website voor gezondheid

• 53%  SamenGezond en aanvullende technologie

• 33%  Alleen SamenGezond

• 7%    Andere technologie

• 74% meet dagelijkse activiteiten

• 38% gebruikt een wearable

• Gebruik van nieuwe technologie    ➔
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Veelvuldig gebruik van technologie voor (verbeteren) eigen gezondheid



Resultaten – Reden aanmelding SamenGezond

0 10 20 30 40 50 60

Informatie verkrijgen

Ondersteuning bij verbeteren gezondheid

Nieuwsgierigheid

Mezelf doelen stellen, resultaten bijhouden

Eigen gezondheid meten, inzien

Punten sparen

Percentage

Punten sparen belangrijk; maar ook monitoren en/of verbeteren gezondheid



Resultaten – Huidige gebruik SamenGezond

Grote meerderheid (86%) gebruikt SG actief; overige gestopt (8%) of SG 
nooit gebruikt (6%)

Actieve gebruikers; vooral voor gezondheid, maar beloning speelt ook rol

Thema Voorbeeld quote %

Stimuleren van gezonde leefstijl ‘om gezonder te leven’; ‘ik wil een gezonde levensstijl hebben en daar kan ik Samengezond voor 
gebruiken. Meedoen houdt mij scherp.’ 

25%

Monitoren van gezondheidsindicatoren ‘voor bijhouden wat ik aan beweging doe’; ‘bijhouden van activiteiten en inzage in leefstijl’ 20%

Beloningen ‘sparen voor korting’; ‘voor de punten die als motivatie dienen om toch nog net iets vaker te gaan 
bewegen’; ‘punten voor cadeaus’

15%

Bereiken van gezondheidsdoelen ‘ik gebruik SG om af te vallen’; ‘stimulatie om meer te wandelen (doel behalen)’ 4%

Plezier/interesse ‘leuke stimulans’ 4%

Verkrijgen informatie over gezondheid ‘omdat ik het altijd leuk vind om tips te krijgen over bijv. slapen, gezonde voeding, etc.’ 2%

Combinatie van bovengenoemde 
thema’s

‘om mijn weekdoel te behalen (dus meer te bewegen) en dan tevens punten sparen voor…’
‘om te meten hoeveel beweging ik doe per dag. Daarnaast motiveert het mij om extra te bewegen’ 
‘punten en bijhouden gezondheid’; ‘bijhouden van lichaamsbeweging en info van de coach’

30%



Resultaten – Opbrengsten SamenGezond

• Opbrengsten SamenGezond bij huidige actieve gebruikers: 

• 52% meer bewust van eigen gezondheid en leefstijl

• 48% vouchers verzameld

• 45% leuke producten/kortingen ontvangen

• 36% meer kennis over gezondheid/gezonde leefstijl

• 11% gezondheid/leefstijl met anderen gaan bespreken

• 3% niets

SG leidt vooral tot bewustzijn eigen gezondheid, beloningen en deels kennis



Resultaten – Gedragsverandering door SG

• Opbrengsten SG voor gezondheid: 

• 75% is meer gaan bewegen

• 25% is gezonder gaan eten

• 18% is afgevallen

• 10% voelt zich mentaal/geestelijk beter

• 12% niets

Door SG meer bewegen; deels ook gezonder eten & afvallen



Resultaten – Evaluatie SamenGezond

• Deelnemers geven SG een 7.7 als rapportcijfer 

• SG heeft volgens 2 op de 3 deelnemers voldaan aan hun verwachtingen

• 66% (helemaal) mee eens; 23% neutraal; 12% (helemaal) mee oneens

• De grote meerderheid zou SG (waarschijnlijk) aanraden aan familie, 
vrienden of collega’s 

• 53% zeker wel; 41% waarschijnlijk wel; 6% waarschijnlijk niet;  <1% zeker niet

Huidige gebruikers zijn over het algemeen positief over SamenGezond



Resultaten – Reden stoppen SamenGezond

Deelnemers zijn gestopt vanwege: 

• gebruiksvriendelijkheid / techniek van SG (39%)

o.a. technische problemen; slechte tracking van activiteiten; gebruiksonvriendelijk; 
te moeilijk; slechte connectie met andere apps; noodzaak tot activeren app

• persoonlijke omstandigheden (28%)

o.a. vergeten, te druk, geen tijd, andere prioriteiten

• inhoudelijk aspecten (14%)

o.a. niet (meer) interessant, leuk en/of zinvol; niet geschikt voor mensen met een 
beperking of handicap; ontevreden over beloningssystem; te algemeen

Gebruiksvriendelijkheid & technische problemen belangrijkste reden voor stoppen, 
bij ruim kwart spelen (ook) persoonlijke omstandigheden een rol. 



Verschillen actieve & voormalige gebruikers SG

Gestopte SG gebruikers:

• zijn ouder en vaker met (vervroegd) pensioen

• hebben vaker moeite met hun financiën

• ervaren hun gezondheid als minder goed

• gebruiken minder vaak een wearable om hun dagelijkse activiteiten te 
meten

Gestopte gebruikers van SG verschillen op veel aspecten van actieve gebruikers



Verschillen actieve & voormalige gebruikers SG

Gestopte SG gebruikers:

• zijn vaker gestart met SG vanuit nieuwsgierigheid en minder vaak vanwege 
het monitoren/ verbeteren van hun gezondheid of het sparen van punten

• zijn minder positief over SG

• hebben minder resultaat bereikt met SG

Gestopte gebruikers van SG verschillen op veel aspecten van actieve gebruikers. 



Thema Voorbeelden

Tracken van activiteiten (9%) GPS werkt vaak niet of moet handmatig aan –en uitgezet worden, overzicht bieden van gedane activiteiten, 
automatisch tracken toevoegen, toevoegen vooruitgang afvallen ….

Synchroniseren met andere 
apps (9%)

Synchroniseren of betere koppeling met Fitbit, Strava, … [diverse apps], stappen niet altijd accuraat 
geregistreerd

Meer beweegopties/ 
activiteiten toevoegen (8%)

Binnen bewegen ook toevoegen, krachtraining, zelfs tijdens het koken, zwemmen, schoonmaken, Yoga, 
mediteren, tennis…

Beloningen/ punten (12%) Puntentelling onduidelijk, meer punten geven, weekdoelen toevoegen makkelijker maken, weekdoelen 
moeilijker/makkelijker maken, zelfde punten geven voor zelfde activiteiten (partner krijgt meer dan 
persoon zelf voor zelfde activiteit)…

Gebruiksvriendelijkheid (5%) Onoverzichtelijke app, omslachtig vouchers inwisselen, app en website combineren, meer kans voor 
klanten om feedback te geven, andere apps gemakkelijker in gebruik, uitstraling …

Coaching (7%) Meer toespitsen op individu (bij allergieën; als stappen nog niet behaald zijn; gegevens individu [BMI, 
glucose, lengte, gewicht]’; push-berichten vervelend; niet elke keer dezelfde feedback van coach; meer info 
over recepten, afvallen, meer bewegen; fitscores toevoegen; monitoren gewicht…

Doelen (9%) Gamificatie (vrienden uitdagen; ervaringen delen; competitie); interactiever maken; meer doelen; 
moeilijkere/ makkelijkere doelen; door slechte registratie doelen niet behaald, werkt demotiverend

Verbetersuggesties voor SamenGezond



• 18 interviews

• 12 vrouwen, 6 mannen

• Leeftijd tussen 35 - 65+ jaar

• Diversiteit in werk en hobby’s

• 8 personen met gezondheidsuitdagingen

• Astma (2), hersenbeschadiging, COPD, diabetes-2,                                                                         

hartpatiënt; reumatoïde artritis
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Resultaten interviews – persoonlijke introducties

Diversiteit in kenmerken respondenten interview



• Lichamelijke gezondheid

• Mentale gezondheid

• Sociale contacten

• Financiële situatie

• Omgevingsfactoren

• Gezonde voeding

Resultaten – perspectief op gezondheid en welzijn

Wat zijn belangrijke aspecten van gezondheid en welzijn voor u?



• Meten en inzichtelijk maken van dagelijkse activiteiten

• Weekdoelen stellen om meer te bewegen

• Coaching en tips voor een gezonde leefstijl

• Sparen van punten als beloning

• Veel respondenten gebruiken smartwatch in aanvulling op SamenGezond

Resultaten – actuele gebruik van SamenGezond

Hoe gebruikt u SamenGezond en welke functionaliteiten gebruikt u?



• Gebruikers zijn positief over de rol van zorgverzekeraar Menzis bij 
SamenGezond

• Google weet toch alles al, nu levert het ook nog een beloning op

• Het is voor het algemeen belang, als mensen er maar gezonder door worden

• Vertrouwen in de zorgverzekeraar dat persoonlijke data binnen SG niet in verband 
wordt gebracht met persoonlijke zorgverzekeringsdata 

• De directe omgeving van de gebruikers zijn soms meer sceptisch

• Deel je echt je persoonlijke gezondheidsgegevens voor zo’n lage beloning?

Resultaten – Delen van persoonlijke gezondheidsdata

Rol van SamenGezond en zorgverzekeraar in de samenleving?



• Inzicht in wekelijkse activiteiten motiveert om meer te bewegen

• Weekdoelen moeten behaald worden - stellen van weekdoelen motiveert

• Mensen leren over gezondheid gerelateerde thema’s of worden herinnerd 
aan gezondheidsproblemen in hun dagelijkse leven.

• Het sparen van punten is ook een mentale beloning. Sommige mensen 
vinden het punten sparen erg belangrijk, maar hebben het niet nodig en 
hebben de punten ook niet gebruikt. 

Resultaten – Gedragsverandering door SG

Heeft SG je gezondheid en je perspectief op gezondheid/welzijn veranderd?



• Mogelijkheid om SG (beter) te koppelen met je smartwatch, om zo je 
activiteiten nauwkeuriger te meten.

• Personalisatie van SamenGezond

• Voor gezonde mensen: meer activiteiten, betere gegevensmeting

• Voor mensen met gezondheidsproblemen: beter afgestemd op hun behoeften en 
mogelijkheden

• Coaching die past bij de uitdagingen en leefstijl van mensen

• Meer groepsgerichte activiteiten

Resultaten – Toekomstperspectief SamenGezond

Hoe kan SG beter aansluiten bij jouw uitdagingen op het gebied van gezondheid en 
welzijn? 



Conclusie & discussie

• SG bereikt een brede doelgroep

• Meer vrouwen; positief over gezondheid en geluk

• Subgroepen te herkennen op basis van:

• Gezondheid/leefstijl 

• Motivatie voor deelname aan SG

• Belang van beloning

• Deelnemers zijn tevreden over oude app SG; nieuwe app ook?

• Vooral verbetering gewenst t.a.v. gebruiksvriendelijkheid, techniek & 
personalisatie



Vragen? 



Hartelijk dank voor jullie 
aanwezigheid!


