
Gezondheidsapps worden steeds populairder. Er zijn inmiddels bijna 100.000 gezondheidsapps op de 
markt waarvan veel gratis te downloaden zijn. De groeiende populariteit van mobiele gezondheidsapps 
brengt echter belangrijke sociale en ethische vraagstukken met zich mee. Bijvoorbeeld: hoe effectief zijn 
deze apps in het bevorderen van gezond gedrag? En hoe ethisch verantwoord is deze beïnvloeding 
precies?  
 
Tijdens dit symposium van het Amsterdam Center for Health Communication (ACHC)* zullen deze vragen 
geadresseerd worden. Sprekers vanuit zowel de wetenschap als de praktijk zullen presenteren over de 
gebruikers van mobiele gezondheidsapps, de effectiviteit van mobile health interventies en de techniek 
achter mobile health. Tevens zal gesproken worden over het potentieel van gepersonaliseerde technologie 
en de privacy en ethiek rondom mobile health. 
 
Voor meer informatie of vragen, kunt u contact opnemen met Dr. Nadine Bol (n.bol@uva.nl).  
 
Aanmelden kan via http://www.healthcommunication.nl/blog/aankondiging-symposium-mobile-health-
kansen-en-uitdagingen/  
 
Locatie 
Universiteit van Amsterdam, Nieuwe Achtergracht 166, 1018 WV Amsterdam 
 
Programma 
11.45 - 12.30: Inloop met lunch 
12.30 - 12.40: Welkom ACHC en introductie programma 
12.40 - 13.00: Spreker 1 – Nadine Bol 
13.00 - 13.20: Spreker 2 – Robbert Jan Beun 
13.20 - 13.35: Blitz presentaties – Blitz1, Blitz2, Blitz3 
13.35 - 13.45: Korte pauze 
13.45 - 14.05: Spreker 3 – Paul Lemmens 
14.05 - 14.25: Spreker 4 – Steven Vos 
14.25 - 14.40: Blitz presentaties – Blitz4, Blitz5, Blitz6 
14.40 - 15.10: Pauze met koffie en thee 
15.10 - 15.30: Spreker 5 – Michel Klein 
15.30 - 15.50: Spreker 6 – Anton Ekker 
15.50 - 16.05: Blitz presentaties – Blitz7, Blitz8, Blitz9 
16.05 - 16.15: Lancering advies.chat SOA Aids 
16.15 - 16.30: Korte pauze 
16.30 - 17.00: Algemene discussie 
17.00 - 18.00: Borrel 
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Mobile Health: Kansen en uitdagingen om met mobiele 
technologie gezond gedrag te stimuleren 

* Het Amsterdam Center for Health Communication is in januari 2016 opgericht aan de Universiteit van Amsterdam en streeft er 
naar om gezondheid te bevorderen door middel van wetenschappelijk onderzoek naar effectieve communicatie.  

Voor meer informatie - www.gezondheidscommunicatie.amsterdam 

mailto:n.bol@uva.nl
http://www.healthcommunication.nl/blog/aankondiging-symposium-mobile-health-kansen-en-uitdagingen/
http://www.healthcommunication.nl/blog/aankondiging-symposium-mobile-health-kansen-en-uitdagingen/
http://www.gezondheidscommunicatie.amsterdam/


 

 

Lijst van sprekers 
 
Nadine Bol, ASCoR, Universiteit van Amsterdam (dagvoorzitter) 
Robbert Jan Beun, Universiteit Utrecht 
Paul Lemmens, Philips Research 
Steven Vos, TU Eindhoven/Fontys Sporthogeschool 
Michel Klein, Vrije Universiteit 
Anton Ekker, Deikwijs Advocaten 
Anouk Middelweerd, Vrije Universiteit 
Tessy Boedt, KU Leuven 
Ayla Schwarz, Universiteit Gent 
Mark Geels, Amsterdam health & technology institute (ahti) 
Oscar van Dijk, Medicine Men 
Joan Dallinga, Hogeschool van Amsterdam 
Janet van den Boer, Wageningen University & Research 
Marijn Sax, Instituut voor Informatierecht, Universiteit van Amsterdam 
Moniek Buijzen, Radboud Universiteit 
Erwin Fisser, SOA Aids 
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Nadine Bol  

Consumentengebruik van gezondheidsapps: Wie zijn de gebruikers en niet-gebruikers van 
mobiele gezondheidsapps? 
 
Gezondheidsapps zijn immens populair. Maandelijks worden rond de 1000 nieuwe gezondheidsapps 
ontwikkeld en toegankelijk gemaakt voor iedereen met een smart device. Als resultaat richt veel 
onderzoek zich op de mogelijke positieve en negatieve consequenties van het gebruik van 
gezondheidsapps. Hoewel dit onderzoek zeer belangrijk is, weten we momenteel eigenlijk zeer weinig 
over wie de gebruiker van gezondheidsapps nu precies is en hoe deze zich onderscheidt van de niet-
gebruiker. Middels een grootschalig survey onderzoek onder een representatieve steekproef van de 
Nederlandse bevolking (N = 1.079) werd daarom onderzocht hoe gebruikers en niet-gebruikers van 
mobiele gezondheidsapps van elkaar verschillen en welke factoren het gebruik van verschillende type 
gezondheidsapps voorspellen. De resultaten lieten zien dat slechts 36,5% van de Nederlanders gebruik 
maken van gezondheidsapps. Hoewel deze gebruikers over het algemeen jonger, hoger opgeleid en meer 
vaardig zijn dan niet-gebruikers, laten de resultaten ook zien dat verschillende apps ook verschillende 
gebruikers aantrekken. Zo lijken fitness apps vooral door jonge mannen te worden gebruikt, terwijl 
zelfhulp apps juist door een ouder publiek worden gebruikt. Deze bevindingen hebben belangrijke 
implicaties voor de ontwikkeling van mobiele gezondheidsapps en dragen bij aan de discussie over 
digitale ongelijkheid.  
 
 
Robbert Jan Beun 

SleepCare: persuasieve technologie voor geautomatiseerde mobiele insomnia therapie 
 
In mijn praatje zal ik de rationale behandelen achter het ontwerp van het SleepCare-systeem. Dit 
systeem biedt een geautomatiseerde insomnia therapie aan die gebaseerd is op cognitieve 
gedragstherapie. De nadruk ligt op de toepassing van persuasieve strategieën die gebruikt kunnen 
worden in een mobiele applicatie om de therapietrouw van de gebruiker te verhogen. Het systeem maakt 
enerzijds gebruik van een verzameling dialogen die consulten met een virtuele coach nabootsen. 
Daarnaast kan de gebruiker een aantal gereedschappen (‘tools’) inzetten die de therapie ondersteunen, 
zoals een elektronisch  slaapdagboek en relaxatieoefeningen. De werkzaamheid van het systeem is getest 
in een randomized controlled trial met een wachtgroep en een app-groep. Proefpersonen die de app 
gebruikten scoorden na afloop significant lager op de ‘insomnia severity index’. 
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Paul Lemmens 

Meetnauwkeurigheid van de Philips Health Watch 
 
Tegenwoordig reizen we steeds meer met de auto of het OV waardoor we steeds minder energie 
verbranden. Vaatwassers en robotstofzuigers zorgen er weliswaar voor dat de huishoudelijke taken 
minder tijd kosten, maar nemen ook thuis mogelijkheden voor beweging weg. Onze zittende levensstijl 
zorgt ervoor dat niet-overdraagbare aandoeningen toenemen waardoor de kosten voor de 
gezondheidszorg, op individueel en maatschappelijk niveau, te hoog worden. De Philips Personal Health 
Solutions business ontwikkelt (online) coachingsoplossingen die gebruikers helpen om preventief een 
blijvende gezondere levensstijl te leren. De coaching wordt mogelijk gemaakt door de 
gezondheidsgegevens die verzameld worden door de Health Watch. De Health Watch meet 
gezondheidsgegevens zoals hartslag, rusthartslag, stappen, en energiegebruik. We hebben de 
nauwkeurigheid van de Health Watch bepaald in een klinische trial met behulp van een protocol van 
ongeveer een uur waarin de deelnemers een diversiteit van sportieve en huishoudelijke activiteiten 
moesten uitvoeren. De data lieten zien dat voor energiegebruik de Health Watch een gemiddelde 
(absolute) afwijking van 10% had ten opzichte van de referentiemeting. Voor hartslag was de gemiddelde 
afwijking 3%. We concluderen dat de Health Watch voldoende nauwkeurig is om coachingsprogramma's 
gericht advies te laten geven voor het bereiken van een gezondere levensstijl. 
 
 
Steven Vos 

Een gezonde actieve leefstijl ondanks of dankzij de technologie? Kansen, uitdagingen en game 
changers! 
 
Onze wereld is in beweging, en brengt ook steeds meer mensen in beweging. Variërend van mensen die 
het leuk vinden om te bewegen of die hun gezondheid positief willen beïnvloeden, over beleidsmakers die 
ambities op vlak van gezondheid willen realiseren, tot ondernemers die het markpotentieel zien in 
vernieuwende producten en diensten. Deze ontwikkeling gaat gepaard met een toenemende mate van 
technologisering van onze samenleving. Zo is de technologie, via bijvoorbeeld de smartphone, een 
onafscheidelijke bondgenoot geworden van ons doen en laten. De wereld waarin we leven, wonen, 
werken en ontspannen wordt steeds meer beïnvloed door slimme technologie, waarin data en algoritmen 
beslissingen nemen voor ons. De impact op ons dagelijks leven is niet gering, met ontegensprekelijk een 
verhoging van ons comfort, maar helaas ook een toename van fysieke inactiviteit. Nochtans biedt low-
cost sensor-technologie heel wat mogelijkheden om beweeg- en gezondheidsgedrag positief te 
beïnvloeden. In deze presentatie wordt dieper ingegaan op de uitdagingen voor een gezonde actieve 
leefstijl, wordt kritisch gekeken naar de beperkingen van (heel wat) bestaande mHealth en eHealth 
toepassingen om dit te realiseren, en wordt op basis van empirie gekeken naar het potentieel van 
gepersonaliseerde technologie als game changer. 
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Michel Klein  
Computationele modellen voor coaching in lifestyle apps 
 
De Behavioural Informatics groep van de Vrije Universiteit onderzoekt hoe technieken uit de kunstmatige 
intelligentie gebruikt kunnen worden om menselijk gedrag te analyseren en interpreteren op basis van 
(sensor)data, en hoe dit gedrag vervolgens beschreven en gesimuleerd kan worden. Dit resulteert in 
computermodellen die inzicht kunnen geven in de relatie tussen determinanten, de omgevingsfactoren en 
de gedragingen. Zo is te voorspellen wat het effect is van veranderingen in die factoren op het gedrag 
van individuen. De modellen kunnen o.a. gebruikt worden in intelligente coaching systemen. In deze 
presentatie zal ik laten zien hoe een app is ontwikkeld die als doel heeft om jongeren aan te zetten tot 
meer beweging. De interactie tussen de app en de gebruiker wordt bepaald door een model dat 
psychologische determinanten van gedrag koppelt aan intenties en praktische barrières. Door sensor-data 
en kennis over de individuele gebruiker te combineren bepaald het systeem welk soort interventie op 
welk moment naar verwachting het meest effectief is. Het resultaat is een systeem dat de interactie op 
vier niveaus aanpast aan de gebruiker. 
 
 
Anton Ekker 
Actuele juridische ontwikkelingen rondom e-health 
 
Alle gezondheidsapps maken gebruik van data. In veel gevallen gaat het daarbij om grote hoeveelheden 
(gevoelige) persoonsgegevens. Dit betekent dat voldaan moet worden aan specifieke wet- en regelgeving 
op het gebied van privacy en informatiebeveiliging.  
 
Ik zal ingaan op de volgende juridische thema’s en ontwikkelingen: 
 

- Wanneer is er toestemming nodig om gegevens in een app te mogen verwerken? Hoe kan 
toestemming rechtsgeldig worden verkregen?  

- Kunnen gegevens uit medische dossiers worden gebruikt? Is er een recht op elektronische inzage? 
Hoe zit het dan met het beroepsgeheim? 

- Kunnen de gegevens in een gezondheidsapp worden geanonimiseerd zodat privacyregels niet 
meer van toepassing zijn? 

- Wat betekent de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), die in mei 2018 van kracht 
zal worden, voor onderzoek en statistiek? 
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Anouk Middelweerd 
Blitz-presentatie 1: Active2Gether – Een beweegapp om jongvolwassenen lichamelijk actiever 
te krijgen en te houden 
 
Active2Gether (A2G) is een geavanceerde app die gepersonaliseerde berichten stuurt ter bevordering van 
gezond beweeggedrag die zijn afgestemd op het niveau en soort van lichamelijke activiteit en op 
sociaalpsychologische en op sociale en fysieke omgevingsfactoren van de gebruiker. Het doel is om 
jongvolwassenen te stimuleren om vaker te sporten, trap te lopen en voor actief transport te kiezen om 
daarmee tijd besteed aan matig-tot-intensieve activiteiten te verhogen. De A2G-app is stapsgewijs 
ontwikkeld waarbij er gebruik gemaakt is van bestaande theorieën over gezond gedrag en 
gedragsverandering en wetenschappelijke literatuur. De berichten maken gebruik van 
gedragsveranderingstechnieken. Een belangrijk onderdeel van de app een systeem dat data analyseert en 
interpreteert om gepersonaliseerde coaching strategieën te selecteren. Deze studie beschrijft de 
stapsgewijze ontwikkeling van een innovatieve app ter bevordering van lichamelijke activiteit. 
 
 
Tessy Boedt 
Blitz-presentatie 2: De digitale preconceptionele levensstijl assistent bij 
fertiliteitsbehandelingen: Een betrouwbare toolbox 
 
Meerdere studies hebben aangetoond dat een gezonde levensstijl, fertiliteit van zowel mannen als 
vrouwen positief kan beïnvloeden. Het doel van ons project is te onderzoeken of een mobiele applicatie 
die preconceptioneel patient-georiënteerd levensstijl advies aanbiedt, een gezonde levensstijl kan 
promoten en vervolgens de cumulatieve zwangerschapskans (CZK) kan verhogen in koppels die een 
fertiliteitsbehandeling ondergaan. Een nieuwe multicenter gerandomiseerde gecontroleerde studie zal 
worden uitgevoerd in 500 koppels in Vlaamse fertiliteitscentra. De koppels zullen gerandomiseerd worden 
in een controle of interventie groep (Mobiele levensstijl interventie). Voor de ontwikkeling van de 
applicatie zal een patiënt-georiënteerd design gebruikt worden. De applicatie zal enerzijds via een data 
input module relevante levensstijl parameters zoals dieet, voedingskennis, gewicht en mentaal welzijn 
monitoren. Hierop gebaseerd zal via een coaching module aangepast levensstijl advies gegeven worden, 
gebaseerd op positieve gedragsverandering technieken. Na 1 jaar zullen we de verschillen in levensstijl 
en CZK tussen onze controle en interventie groep evalueren. 
 
 
Ayla Schwarz 
Blitz-presentatie 3: SmartLife project 
 
Een laag niveau van fysieke activiteit en fitheid, en een hoge mate van sedentair gedrag zijn 
risicogedragingen voor de gezondheid bij jongeren. Exergames vinden toepassing binnen de 
gezondheidsbevordering, maar bereiken momenteel nog niet het mogelijke potentieel. Exergames die 
beweging van onderste ledematen integreren tonen meer effectiviteit op fysieke activiteit. Het project 
heeft hierdoor voor een mobiel exergame gekozen, om volledige lichaamsbeweging te bevorderen. Het 
SmartLife project ontwikkelt op het moment een locatie-gebaseerd mobiel exergame, waarbij de 
intensiteit van de game activiteiten gestuurd wordt door de biofeedback uit een smart shirt. Op deze 
manier beogen we een meer intensieve fysieke activiteit en effectiviteit van het game te bereiken. De 
presentatie licht toe hoe het mobiel exergame zal ontwikkeld worden in een participatorische aanpak. In 
acht workshops met jongens en meisjes van verschillende schoolniveaus worden storyboards en mind 
maps ontwikkeld met betrekking tot levels, uitdagingen en dynamieken in het exergame. 
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Mark Geels  
Blitz-presentatie 4: mHealth oplossing voor zelfmanagement van hypertensie in Amsterdamse 
eerstelijnszorg 
 
Hart- en vaatziekten behoren tot de meest voorkomende doodsoorzaken in Nederland, met hypertensie 
als belangrijkste risicofactor. De behandeling en controle van hypertensie is in de praktijk vaak 
suboptimaal. Dit geldt zeker ook voor Amsterdam, waar minder dan 60% van de hypertensiepatiënten 
een bloeddruk heeft die binnen de streefwaarden valt. Van zelfmanagement bij chronische aandoeningen 
wordt veel verwacht: het verhogen van bloeddruk controle, vergroten van patiënt ‘empowerment’ en 
efficiënter maken van eerstelijns zorg. Ahti en haar partners hebben een mHealth service ontwikkeld voor 
thuismanagement van hypertensie en combineert zelfmetingen en tele-monitoring. De ‘patiënt-journey’ 
berust volledig op theorieën binnen de gedragspsychologie om langdurige therapietrouw en intrinsieke 
motivatie te bewerkstelligen terwijl de behandelaar (huisarts/POH) in staat is om de geldende klinische 
richtlijnen te volgen en hoog kwalitatieve CVRM zorg te beiden. Deze dienst wordt in 2017 in Amsterdam 
uitgerold en is onderdeel van een internationaal programma waarin de service in verschillende landen en 
zorgsystemen worden uitgerold (VS, China, Kenia, Nederland). 
 
 
Oscar van Dijk 
Blitz-presentatie 5: Vroegdetectie van exacerbaties bij COPD patiënten met een consumenten 
smartwatch 
 
In het project MijnCOPD onderzoekt het bedrijf Medicine Men met de longartsen van het Bravis ziekenhuis 
in Roosendaal of het mogelijk is om via patroonherkenning van afnemende bewegingsactiviteit bij COPD 
patiënten exacerbaties (longaanvallen) te detecteren. De patiënt draagt een smartwatch, welke de 
beweegdata via de smartphone continu doorstuurt naar een cloudserver. Deze analyseert de data en 
beslist of er een vermoeden van een exacerbatie is. Vroege detectie maakt eerder ingrijpen mogelijk en 
verlaagt de kans op een grote exacerbatie. Dit is voor de patiënt potentieel levensverlengend en verhoogt 
kwaliteit van leven. Bovendien voorkomt het ingrijpende ziekenhuisopnames. 
 
 
Joan Dallinga 
Blitz-presentatie 6: Hoe staan zorg- en leefstijlprofessionals en hun cliënten tegenover het 
gebruik van mobiele en draagbare technologie voor een gezonde leefstijl?  
 
Burgers worden steeds meer verantwoordelijk voor hun eigen gezondheid en welzijn. Maar het volgen 
van een gezonde leefstijl blijkt moeilijk. Consumenten eHealth, zoals mobiele applicaties (apps) en 
wearables, biedt mogelijkheden om burgers te ondersteunen bij een gezonde leefstijl en  
zelfmanagement te vergroten. Mensen zijn niet altijd bewust van de mogelijkheden en meerwaarde van 
eHealth. Wel geeft de meerderheid aan dat zij hun gezondheid zelf zouden willen meten, maar weinig 
mensen gebruiken hiervoor digitale mogelijkheden. Zorg- en leefstijlprofessionals hebben een belangrijke 
rol in het aanmoedigen van gezond gedrag bij hun cliënten. Ondanks de interesses van zorgprofessionals 
voor eHealth, is er nog beperkt onderzoek gedaan naar hoe professionals staan tegenover het inzetten 
van consumenten eHealth voor leefstijlverbetering. De vraag is of professionals en hun cliënten 
voldoende vaardig zijn en op de juiste manier getriggerd worden om deze technologie te gebruiken. In 
deze presentie bespreken we toekomstige uitdagingen en onderzoekslijn op dit gebied. 
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Janet van den Boer  
Blitz-presentatie 7: SPLENDID: Een draagbare personal coach 
 
Het SPLENDID-project heeft als doel een systeem te ontwikkelen dat mensen persoonlijke ondersteuning 
biedt bij het behouden of behalen van een gezond gewicht. Het systeem bestaat uit sensoren die actief 
gedrag monitoren (kauwsensor, activiteitmeter en de Mandometer®), een app, en een webtool. Het 
systeem wordt eerst gebruikt om het normale eet- en beweegpatroon in kaart te brengen. Daarna wordt 
samen met een diëtist bekeken wat de gebruiker hieraan zou kunnen en willen verbeteren. Het systeem 
zal de gebruiker vervolgens helpen deze doelen te bereiken met behulp van real-time feedback via de app 
(bijv. een herinnering om te ontbijten). Wij hebben het eerste prototype van dit systeem getest in 20 
jong volwassenen met overgewicht (m/v=4/16, leeftijd=24.8±2.5 jaar, BMI=28.8±2.4 kg/m2). De 
resultaten zijn veelbelovend: Zowel de gebruikers als de diëtisten waren enthausiast. Het systeem moet 
wel nog verder ontwikkeld worden en getoetst worden worden op effectiviteit, maar het heeft zeker 
potentie. 
 
 
Marijn Sax 
Blitz-presentatie 8: Gezondheidsapps en decisionele privacy: hernieuwde aandacht voor een 
vergeten privacydimensie 
 
Gezondheidsapps zijn voor hun functioneren afhankelijk van persoonlijke data. Dat roept privacyvragen 
op die de informationele dimensie van privacy adresseren: wie of wat heeft toegang tot mijn data en hoe 
heb ik daar controle over? In de context van gezondheidsapps wordt privacy uitsluitend besproken in 
deze informationele zin. Hiermee wordt een privacydimensie over het hoofd gezien die minstens zo 
belangrijk is in de gezondheidsappcontext: decisionele privacy. De decisionele dimensie van privacy 
beschrijft ethisch-sociale normen die de persoonlijke levenssfeer beschermen waarbinnen jij als 
autonoom individu zelf kunt bepalen wat voor een levensstijl je erop nahoudt en welke beslissingen je 
neemt. Omdat gezondheidsapps precies binnen deze decisionele ruimte hun invloed uitoefenen, is het 
belangrijk om de vraag te stellen wanneer en onder welke voorwaarden zulke invloed acceptabel is. Om 
die ethische vraag te beantwoorden is het behulpzaam om niet slechts de informationele maar ook de 
decisionele dimensie van privacy in ogenschouw te nemen. 
 
 
Moniek Buijzen 
Blitz-presentatie 9: Mymovez Wearable Lab: all the gear but no idea! 
 
In het vijfjarige MyMovez project aan de Radboud Universiteit onderzoeken we een sociale netwerk 
interventie onder jongeren. We ontwikkelden daarvoor een mobiel “Wearable Lab", een smartphone met 
app en activity tracker waarmee we:  

- onderzoeksdata kunnen verzamelen (vragenlijsten, foto’s , beacon netwerk, beweging);   
- mobile health interventie kunnen implementeren en testen.  

We hebben nu 4 waves data van zo’n 1.000 kinderen en tieners. Het plan is om volgend jaar een 
grootschalige mHealth interventie uit te voeren. We hebben twee pilots uitgevoerd, waarbij verschillende 
gedragsveranderingstechnieken zijn uitgeprobeerd. Verrassend genoeg hadden beide interventies geen 
effect. Ligt het aan de app? Ligt het aan de jongeren? Over een jaar gaan we een grootschalige 
interventie uitvoeren en we hebben all the gear, but no idea! We leggen onze casus graag voor aan de 
bezoekers van het symposium. Zie ook: http://mymovez.eu/  
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Praktische informatie 
Het symposium zal worden gehouden bij de afdeling Communicatiewetenschap van de Universiteit van 
Amsterdam, in zaal C10.20 (gebouw C, 10e verdieping). De afdeling Communicatiewetenschap bevindt 
zich op het Roeterseilandcomplex van de Universiteit van Amsterdam. Het adres van de afdeling 
Communicatiewetenschap is Nieuwe Achtergracht 166 te 1018 WV Amsterdam. In de omgeving is zeer 
beperkte parkeergelegenheid. Het is aan te raden om met het openbaar vervoer te reizen. 
 
Uit richting Utrecht/Duivendrecht: 
Indien u reist met het openbaar vervoer vanuit Utrecht/Duivendrecht, kunt u uitstappen bij het NS 
station Amsterdam Amstel. Vanuit daar kunt u met elke metro richting Centraal Station reizen. Bij 
metrohalte Weesperplein stapt u uit en neemt u uitgang Weesperstraat. Het Roeterseiland complex is 
zo’n 400 meter lopen vanaf deze metrohalte. Het UVA complex wordt aangegeven middels bordjes. 
 
Uit richting Schiphol/Haarlem: 
Indien u reist met het openbaar vervoer vanuit Schiphol/Haarlem, kunt u uitstappen bij Amsterdam 
Centraal Station. Vanuit daar kunt u elke metro nemen. Bij metrohalte Weesperplein stapt u uit en neemt 
u uitgang Weesperstraat. Het Roeterseiland complex is zo’n 400 meter lopen vanaf deze metrohalte. Het 
UvA complex wordt aangegeven middels bordjes. 
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Dit symposium is mogelijk gemaakt door de Research Priority Area Personalized Communication 
(http://ascor.uva.nl/research/research-priority-area/rpa-personalized-communication/rpa-personalised-
communication.html) en door The Netherlands – Flanders Communication Association (NeFCA) 
(http://www.nefca.eu/). 
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