
 

 

    

 
 

Het Amsterdam Center for Health Communication streeft ernaar om gezondheid te bevorderen door middel van wetenschappelijk 
onderzoek naar effectieve communicatie. Voor meer informatie – www.healthcommunication.nl 

SYMPOSIUM – 17 november 2020 

Digital Health: Weerstand of Motivatie? 

 

Programma 
12.00 - 12.05: Opening – Julia van Weert 
12.05 - 12.30: Presentatie 1 – Eline Smit 
12.30 - 12.55: Presentatie 2 – Roel Hermans 
12.55 - 13.10: Pauze 
13.10 - 13.35: Presentatie 3 – Ann DeSmet 
13.35 - 14.00: Presentatie 4 – Mies van Eenbergen & Song Duimel 
14.00 - 14.15: Pauze 
14.15 - 14.40: Presentatie 5 – Crystal Smit 
14.40 - 15.05: Presentatie 6 – Corine Meppelink 
15.05 - 15.45: Netwerkgelegenheid* 
15.45 - 16.15: Blitz presentaties 
16.15 - 16.30: Pauze 
16.30 - 17.30: Keynote lezing – Heather Patrick 
 
 
*Omdat de mogelijkheid tot netwerken tijdens eerdere ACHC-symposia altijd zeer gewaardeerd werd, zullen we 
middels breakout rooms in Zoom ook online de mogelijkheid creëren om met de sprekers en andere aanwezigen in 
contact te komen. Instructies hierover volgen op een later moment. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Locatie: Online, in Zoom 
Contact: Eline Smit (ACHC-fmg@uva.nl) 
 



 

 

  

Lijst van sprekers 
 
Keynote lezing 
 
Heather Patrick, Health Psychologist, Health and Wellness Coach, Motivation Guru & Digital Health Expert   
 
Opening 
 
Julia van Weert, Universiteit van Amsterdam (directeur Amsterdam Center for Health Communication) 
 
Presentaties 
 
Eline Smit, Universiteit van Amsterdam (secretaris Amsterdam Center for Health Communication) 
Roel Hermans, Voedingscentrum 
Ann DeSmet, Université Libre de Bruxelles 
Mies van Eenbergen, IKNL 
Song Duimel, Universiteit van Amsterdam 
Crystal Smit, Erasmus Universiteit Rotterdam 
Corine Meppelink, Universiteit van Amsterdam 
 
Blitz presentaties 
 
Sandra van der Haar, Wageningen Food and Biobased Research 
Saar Hommes, Universiteit Tilburg & IKNL 
Ivo Bril, Hanzehogeschool Groningen 
Thomas Gültzow, Universiteit Maastricht 
Machiel Reinders, Wageningen University & Research 
Harry van der Wiel, Universitair Medisch Centrum Groningen 
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Keynote lezing 
 
Heather Patrick (16.30-17.30) 
 
A walk on the wild side: Tales of translating behavioral science into health tech  
 
Health technologies, including digital sensors, wearable devices, and mobile applications offer tremendous 
potential to bridge the gap between recommendations from healthcare providers and people’s capacity to 
implement those recommendations in their daily lives. However, many of these solutions have been developed 
by (1) technologists with limited or no input from relevant experts in the behavioral and social sciences or (2) 
behavioral and social scientists with limited or no input from relevant experts in human-centered design, user 
experience, or software engineering. As a result, many health tech offerings have had limited impact on 
population health and health behavior change. In order for health tech to live up to its potential, experts from 
the behavioral and social sciences, health technology, and clinical care must work together. This keynote 
address will focus on (1) how the intersection of health and technology has evolved in recent years, (2) what 
behavioral scientists need to know when collaborating with partners in the tech industry, and (3) what tech 
industry experts need to know when collaborating with behavioral scientists.  
 
 

 
 
Biography 
Dr Patrick is a health psychologist working at the intersection of digital technology and health behavior change. 
Over her nearly 20-year career she has worked as an academic researcher, within the US federal government, 
and in the private sector. Her primary expertise is in applying principles of motivational science (e.g., self-
determination theory) to promoting healthy nutrition, physical activity, weight management, stress 
management, and smoking cessation. As a behavioral scientist working in the private sector, she collaborates 
with cross-functional teams to develop digital solutions to promote health behavior change and to support the 
integration of human-delivered care and technology. Outside of work, Heather is the proud significant other of 
Stephen - a member of the Kennedy Center Opera House Orchestra in Washington, DC - and stepmom to 
Nolan (14) and Violet (10). She is also an avid runner and home chef. 



 

 

Presentaties 
 
Eline Smit (12.05-12.30) 
  
Digitale tools voor de verandering van gezondheidsgedrag: een overzicht en de road ahead 
 
Er zijn in onze huidige maatschappij veel digitale vormen van gezondheidscommunicatie beschikbaar. 
Denk aan websites, blogs, fitspiration accounts en fitnesstrackers. Veel van deze digitale 
gezondheidscommunicatie maakt tegenwoordig gebruik van een zekere mate van computer-tailoring, 
waarbij de inhoud van de communicatie afgestemd wordt op de persoonlijke motivatie, gedachten en/of 
het gedrag van de individuele ontvanger. Computer-tailoring van interventie inhoud kan een effectieve en 
kosteneffectieve methode zijn om gezond gedrag te stimuleren, maar de grootte van de effecten op 
gedrag blijft tot op heden beperkt. Innovatie is daarom nodig en in deze presentatie bespreek ik een 
daarom nieuwe manier van computer-tailoring: message frame tailoring, oftewel het op maat maken van 
de manier waarop de communicatie aan de ontvanger gepresenteerd wordt. Daarnaast bespreek ik kort 
wat ik denk dat de road ahead is, specifiek voor computer-tailoring en voor het digital health veld meer 
algemeen. 
 
Roel Hermans (12.30-12.55) 
 
Digitale voedingsvoorlichting in Nederland: “Daar hebben we een app voor....?”  
 
Het Voedingscentrum biedt consumenten en professionals wetenschappelijke en onafhankelijke informatie over 
een gezonde, veilige en meer duurzame voedselkeuze. Om consumenten te ondersteunen bij het kiezen van 
gezond, veilig en duurzaam eten zijn in de loop der jaren tal van digitale hulpmiddelen ontwikkeld. Tijdens 
deze presentatie zal ik dieper ingaan op de ontwikkeling en het gebruik van ‘de Eetmeter’ en de ‘Kies Ik 
Gezond?’-app. Beide apps maken het mogelijk om persoonlijk voedingsadvies te geven op basis van het 
voorlichtingsmodel Schijf van Vijf. Hoe gaan deze apps om met motivatie en (potentiële) weerstand van de 
gebruiker? En waar liggen voor het Voedingscentrum de uitdagingen als het gaat om digitale 
voedingsvoorlichting?  
 
Ann DeSmet (13.10-13.35) 
 
Digitale tools zonder nadenken?  
 
Gezonde leefstijlen waaronder een evenwichtige voeding, voldoende beweging en slaap, kunnen bijdragen aan 
een betere fysieke en mentale gezondheid. Toch is niet iedereen gemotiveerd of op dat moment in staat om 
gezondheidsinformatie te verwerken die kan helpen om gezonde leefstijlen aan te nemen. Volgens het 
Elaboration Likelihood Model zouden we deze personen kunnen bereiken door boodschappen die aantrekkelijk 
zijn, niet belerend, en waarbij deze personen met lage motivatie of mogelijkheid om de gezondheidsinfo te 
verwerken zich kunnen inleven in de situatie of identificeren met personages in de boodschap. Formats zoals 
serious games, narratieve communicatie in filmpjes of getuigenissen zouden in dat geval de weerstand kunnen 
verlagen en motivatie verhogen om de gezondheidsboodschap te verwerken en gezondere leefstijlen aan te 
nemen. Deze mogelijkheid wordt besproken vanuit bevindingen van verschillende onderzoeksprojecten, zoals 
een serious game en filmpjes voor gezonde leefstijlen bij jongeren, en digitale tools bij volwassenen met een 
lager opleidingsniveau.  
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Presentaties 
 

Mies van Eenbergen & Song Duimel (13.35-14.00) 
 
Hoe mensen met kanker internet gebruiken 
 
Gezien de grote veranderingen in internetgebruik voor gezondheidscommunicatie, is in 2017 het 
internetgebruik van mensen met kanker onderzocht, net als hun wensen ten aanzien van de verschillende 
functies. Voor deze studie zijn 523 patiënten uit de Nederlandse Kankerregistratie (NKR) en 531 patiënten uit 
het kanker.nl-panel benaderd. Later onderzoek uit 2019 onder 188 participanten uit het kanker.nl-panel heeft 
vervolgens gefocust op de motieven van patiënten om online gezondheidsinformatie op te zoeken. Uit het 
onderzoek van 2017 bleek o.a. dat respondenten het internet het vaakst bezocht hebben voor informatie over 
kanker, kort na de diagnose en in afwachting van een behandeling. In de kanker.nl-populatie lijken relatief veel 
mensen actief te zijn die langer geleden gediagnosticeerd zijn en die meer hinder ervaren van hun ziekte en de 
behandeling daarvan. Daarnaast zijn in het onderzoek van 2019 door middel van een cluster analyse 
verschillende patiëntprofielen geïdentificeerd. Vier patiëntprofielen (clusters) konden geïdentificeerd worden 
aan de hand van deze motieven (informatie complementeren, informatie valideren, contact met lotgenoten) en 
drie voorspellende variabelen (e-Health geletterdheid, intolerantie voor onzekerheid en psychologische 
angst/stress). 
 
Crystal Smit (14.15-14.40) 
 
Hoe kunnen we jongeren in campagnes motiveren om gezonder te gaan gedragen? 
  
Crystal Smit is werkzaam als onderzoeker binnen het MyMovez project. Met dit project is onderzocht hoe 
gezondheidscampagnes het beste kunnen worden uitgezet onder jongeren. In haar presentatie zal ze 
uitleggen hoe het MyMovez project in hun campagnes inspeelde op de krachtige invloed van leeftijdsgenoten. 
In deze campagnes werden invloedrijke leeftijdsgenoten ingezet om gezond gedrag te promoten onder 
jongeren om zo de weerstand ten opzichte van het gedrag te verkleinen. Vervolgens vertelt ze hoe er in de 
campagnes verschillende motivatie technieken gebruikt zijn om de invloedrijke jongeren optimaal te motiveren 
om het gedrag zelf uit te voeren, en op hun beurt hun leeftijdsgenoten te motiveren om zich gezonder te 
gedragen. Ze zal haar presentatie beëindigen door kort te vertellen hoe Bitescience tracht om de opgedane 
wetenschappelijke kennis toegankelijk en aantrekkelijk te maken voor de praktijk. 
 
Corine Meppelink (14.40-15.05) 
 
Online gezondheidsinformatie en het belang van de juiste vaardigheden 
 
Veel Nederlanders maken gebruik van dokter Google, ruim 2 op de 3 volgens het CBS. En dat is niet 
verwonderlijk, want het vinden van informatie op internet is snel, eenvoudig en anoniem. Het feit dat zoveel 
informatie over ziekte en gezondheid toegankelijkheid is kan bijdragen aan de empowerment van patiënten, 
maar levert ook vragen en terechte zorgen op. Zo wordt online informatie niet standaard gecontroleerd door 
medische professionals en is de inhoud van websites niet zelden incorrect. In deze presentatie ga ik in op de 
wijze waarop mensen gezondheidsinformatie selecteren, beoordelen en verwerken, en welke rol 
gezondheidsvaardigheden hierin spelen. 
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Blitz Presentaties 
 

Blitz 1: Sandra van der Haar (15.45-15.50) 
 
Randvoorwaarden voor lange-termijn gebruik van voedingsapps door consumenten  
 
Tegenwoordig downloaden veel consumenten voedingsapps om gezonder te eten. Maar veel consumenten 
stoppen al snel weer met het gebruik ervan. Het doel van deze studie is om randvoorwaarden te identificeren 
waar voedingsapp aan moeten voldoen, om consumenten betrokken te houden bij het gebruik van zo een app 
op de lange termijn. Gebaseerd op veelvoorkomende ‘Behaviour Change Techniques’ (BCTs) uit de literatuur, 
zijn zes bestaande voedingsapps geselecteerd voor een ‘home-use test’. Zes groepen van acht consumenten 
zijn geworven om deze apps voor een maand te gebruiken en om naderhand hun bevindingen te bespreken in 
een focusgroep discussie (FGD). De FGDs onthullen 10 clusters van ‘user-centric aspects’: purpose, 
introduction, personalisation, user-friendly interface, database, education and information, progress and 
monitoring, feedback and support, social media and communication & motivation and continuous usage. 
Binnen deze clusters zijn randvoorwaarden voor lange-termijn gebruik geïdentificeerd. Het is niet duidelijk 
welke (combinaties van) app-kenmerken het meest succesvol zijn in het stimuleren van gezonder eetgedrag. 
Meer onderzoek over hoe deze apps het beste ingezet kunnen worden is nodig.  
 
Blitz 2: Saar Hommes (15.50-15.55) 
 
Een gepersonaliseerde keuzehulp voor darmkankerpatiënten: het testen van grenzen aan 
risicocommunicatie 
 
Patiënten met darmkanker staan voor een moeilijke keuze: willen ze wel of geen chemotherapie? Omdat 
onbekend is wie baat zal hebben bij chemotherapie en hoe groot het effect is op de kwaliteit van leven, zijn 
hier geen duidelijke richtlijnen voor. Om patiënten in deze keuze te ondersteunen hebben we een support tool 
gemaakt. Deze specifieke keuzehulp werkt op basis van natural language generation. Dat betekent dat 
verschillende soorten data input (van de Nederlandse Kanker Registratie, PROFILES en patiënt-prognose) 
automatisch worden omgezet naar taal. Dit roept verschillende vragen die implementatie kunnen aan- of juist 
ontmoedigen. Bijvoorbeeld: hoe informeren we patiënten over de achterliggende data? Hoe leggen we 
ingewikkelde begrippen als “sociaal functioneren” uit? Deze vragen hebben we voorgelegd aan dokters en de 
gesprekken bieden concrete aanwijzingen over hoe keuzehulpen moeilijke data kunnen uitleggen. Voor een 
tweede iteratie hebben we de tool aangepast en zullen we deze voorleggen aan patiënten.  
 
Blitz 3: Ivo Bril (15.55-16.00) 
 
Wie verzorgt de verzorger? Beginnende verpleegkundigen gepersonaliseerde digitale steun geven 
in hun transitie naar de werkvloer om burn-outklachten en uitstroom te voorkomen 
 
Onderzoek toont aan dat verpleegkundigen al vroeg in hun carrière uit het werkveld stappen of een burn-out 
oplopen. Een veelgenoemde reden is de complexe werkomgeving waarin ze terechtkomen, een waar meer van 
ze wordt verwacht dan alleen de verpleegkundige vaardigheden die ze opdoen tijdens hun opleiding. Veel 
beginnende verpleegkundigen hebben moeite met het vinden van hun draai in deze omgeving, maar weten niet 
goed waardoor of hoe ze daar iets aan kunnen doen. Daarnaast hebben ze hoge verwachtingen van zichzelf, 
iets wat de nadruk al snel op henzelf legt en hen ervan weerhoudt om problemen van een afstand te bekijken. 
Binnen ons onderzoeksproject werken we, middels een gebruiker-gecentreerde en co-creatieve 
ontwerpmethode, toe naar een gepersonaliseerd digitaal hulpmiddel. Deze applicatie ondersteunt beginnende 
verpleegkundigen in hun transitie naar de werkvloer door zelfreflectie te stimuleren en hen gerichte doelen op 
te laten stellen om met hun persoonlijke situatie aan de slag te gaan. 
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Blitz Presentaties  
 
Blitz 4: Thomas Gültzow (16.00-16.05) 
 
Een stoppen-met-roken keuzehulp om de waargenomen autonomie te vergroten: een 
zelfbeschikkingstheorie-gebaseerde aanpak 
 
Keuzehulpen ondersteunen gebruikers bij het maken van een geïnformeerde keuze en bieden keuze-opties 
gebalanceerd aan. Keuzehulpen kunnen zo waargenomen autonomie vergroten, resulterend in een verhoogde 
autonome motivatie. Keuzehulpen kunnen daarom een mogelijke nieuwe aanpak zijn om autonome motivatie 
voor positief gezondheidsgedrag (zoals stoppen-met-roken) te vergroten. Wij hebben een keuzehulp ontwikkelt 
om mensen te ondersteunen tijdens het stoppen-met-roken. Wij ontwikkelden een keuzehulp op basis van de 
‘Self-Determination Theory’ en de ‘IPDAS-criteria’. Usability tests met gebruikers en experts zijn uitgevoerd om 
de haalbaarheid en acceptatie te onderzoeken. Verbeterpunten vastgesteld tijdens de usability testing waren 
gericht op taal, moeilijkheidsgraad van de gebruikte functies, volgorde van informatie, gebruik van visuals en 
technologische problemen. Door het volgen van een systematisch proces werd een keuzehulp ontwikkeld die 
door rokers en experts geaccepteerd wordt. Tijdens de presentatie zullen we het project en de implicaties 
rondom motivatie kort presenteren. 
 
Blitz 5: Machiel Reinders (16.05-16.10) 
 
Consumentenvoorkeuren voor verschillende vormen van gepersonaliseerd voedingsadvies  
 
Door iemands persoonlijke gezondheid en eetgewoontes in beeld te brengen kan een gepersonaliseerd 
voedingsadvies gegeven worden. Het aantal aanbieders van gepersonaliseerde voedingsadviezen neemt toe, 
mede door de komst van smartphone apps. Een belangrijk aandachtspunt is hoe je iemands aandacht voor 
zo’n gepersonaliseerd advies kunt vasthouden. De wijze waarop het advies wordt aangeboden speelt hierbij 
mogelijk een belangrijke rol, hoewel hier nog relatief weinig onderzoek naar gedaan is. Onze studie kijkt naar 
verschillende vormen van presentatie van gepersonaliseerd advies en hoe de voorkeuren hiervoor verschillen 
tussen persoonskenmerken én eetmomenten. In een eerste studie hebben we deelnemers hun voorkeur laten 
aangeven voor verschillende presentaties van gepersonaliseerd advies. De resultaten laten zien dat mensen 
met hoge/lage eigen effectiviteit hierin verschillende voorkeuren hebben. Een tweede studie is uitgevoerd, 
waarbij mensen gevraagd werden op verschillende momenten van de dag om te kijken of deze voorkeuren niet 
alleen afhangen van persoonskenmerken, maar ook van het eetmoment.  
 
Blitz 6: Harry van der Wiel (16.10-16.15) 
 
De Shared Decision Support Table 
 
Shared Decision Making (SDM) vindt plaats in verschillende contexten van de zorg, zoals patiënt-arts 
consultaties, (multidisciplinaire) teambesprekingen, bestuursvergaderingen, etc. Bij SDM is het belangrijk om 
alle argumenten vanuit verschillende perspectieven te bezien. Zeker als het probleem complex is, de belangen 
divers zijn en er meerdere stakeholders bij betrokken zijn, worden onderliggende belangen vaak niet volledig 
opgehelderd met suboptimale besluitvorming tot gevolg. De Shared Decision Support Table (SDST) helpt om 
beslissingsargumenten vanuit verschillende perspectieven te verduidelijken en uit te werken door 1) 
argumenten en hun onderliggende belangen te visualiseren; 2) argumenten als fysieke objecten 
te manipuleren en categoriseren; 3) het organiseren van de voor- en nadelen van een standpunt of keuze. 
 
De SDST bestaat uit een touchscreen met gespecialiseerde software. De SDST is verkrijgbaar in verschillende 
formaten om aan de context en het doel van de SDM te voldoen. Een facilitator bereidt de SDM-sessie voor 
met de beschikbare software, instrueert deelnemers over de SDST, en begeleidt de sessie door input te 
ontlokken, deelnemers aan te moedigen, discussies te structureren en resultaten samen te vatten. Voor de 
implementatie van de SDST is een handleiding en een trainingsprogramma voor facilitators beschikbaar. 
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We zijn dankbaar voor de subsidie die voor dit symposium beschikbaar werd gesteld door: 
 

• De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) via de VENI-subsidie 
toegekend aan Eline Smit (451-15-028) 

• De Research Priority Area Communication - DigiComLab (http://www.digicomlab.eu) 
• De Netherlands – Flanders Communication Association (NeFCA) (http://www.nefca.eu) 
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