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Inleiding

Diabetes en overgewicht

Een recente innovatieve en veel belovende
ontwikkeling in de aanpak van diabetes en
overgewicht is de inzet van smart armbanden.
Smart armbanden maken het voor de
gebruiker mogelijk om op eenvoudige wijze
doelstellingen vast te leggen en het daarvoor
gewenste gedrag te monitoren en uit te lezen
via een app1. Op die wijze kan een gezondere
leefstijl bereikt worden. Daarnaast kan de
gebruiker bepalen om zijn gegevens te delen
met anderen. De sociale omgeving en de
zorgverlener kunnen op die wijze een
ondersteunende en stimulerende rol vervullen
in het bereiken van de gewenste
gedragsverandering.

Diabetes vormt een belangrijk maatschappelijk
probleem, dat steeds groter wordt7. De
prevalentie van diabetes in Nederland in 2011
was 801.000 en dit aantal stijgt met 87.000
patiënten per jaar8. In Nederland is de
levensverwachting van mensen van 45 jaar en
ouder met diabetes gemiddeld negen tot elf
jaar korter vergeleken met mensen zonder
diabetes9. Diabetes is een complexe ziekte en
gaat vaak gepaard met complicaties en andere
chronische aandoeningen. Zo wordt geschat
dat 40% tot 56% van de diabetes type 2
patiënten te maken krijgt met chronische
complicaties9.
Overgewicht is één van de belangrijkste
beïnvloedbare risicofactoren voor het
ontwikkelen van diabetes type 2 of het
ontstaan van complicaties bij
diabetespatiënten7. In 2012 had ruim twee op
de vijf Nederlanders overgewicht10.
Overgewicht ontstaat wanneer je meer energie
binnenkrijgt dan je lichaam nodig heeft. Meer
bewegen en/of gezonder eten zijn dan ook
belangrijke aangrijpingspunten om
(complicaties op) diabetes en/of overgewicht te
voorkomen.

Uit onderzoek blijkt dat monitoring een
belangrijke bijdrage kan leveren in de
bewustwording rondom voeding- en
beweegpatronen, het vergroten van de eigeneffectiviteit en het in staat stellen van mensen
om voortgang en progressie inzichtelijk te
maken2. Verder blijkt uit onderzoek dat
monitoring een belangrijke bijdrage kan
leveren aan het daadwerkelijk realiseren van
gewichtsverlies3,4. Ook sociale steun is een
belangrijke randvoorwaarde om een
gezondere leefstijl te realiseren5,6. Smart
armbanden kunnen daarmee mogelijk
succesvol zijn in de aanpak van diabetes en
overgewicht. In deze factsheet wordt op basis
van de literatuur inzicht gegeven in de stand
van zaken van succesvolle smart armbanden
om een gezonde voeding- en beweegpatroon
te stimuleren in de aanpak van diabetes en
overgewicht.

1

telefonische counseling sessies. Verder bleek
dat 75% van de respondenten meer dan 75%
van de dagen de Sense Wear Armband had
gedragen. Deze resultaten bevestigen eerder
onderzoek waaruit bleek dat het combineren
van de smart armband met een
begeleidingsprogramma succesvol is17.

Zelfmanagement
Zelfmanagement is het vermogen van een
individu om de symptomen, behandeling,
lichamelijke en sociale consequenties van de
chronische aandoening en de leefstijl hierop
aan te passen11,12. Diabetes en een juiste
energiebalans om overgewicht of complicaties
te voorkomen vragen om voortdurende
zelfmanagement13,14. Zelfmanagement is
gebaseerd op de vooronderstelling dat mensen
het vermogen hebben om zelf keuzes te
maken en verantwoordelijk zijn voor de
gevolgen van hun keuzes. Essentieel daarbij is
dat de patiënt de mogelijkheden geboden krijgt
om de regie te nemen in het eigen
zorgproces 12. Onderzoek heeft aangetoond dat
een betere naleving van zelfmanagement bij
diabetespatiënten een positieve invloed heeft
op gezondheidsuitkomsten, tevredenheid over
de zorg en lagere zorgkosten15.

In Nederland zijn recent enkele onderzoeken
opgezet rondom smart armbanden. Zo is in
2013 het project ‘Wearables technologies for
active Living’, een samenwerking tussen het
bedrijfsleven, de Hanze hogeschool
Groningen, het UMCG en de GGD Drenthe
gestart. Via dit project worden smart horloges
en smart telefoons ingezet die deelnemers
informatie geven over hun leefstijl en
aanwijzingen geven om deze te verbeteren. In
Maastricht is vorig jaar een vierjarig project
gestart waarbij in samenwerking met
technologen een apparaat ontwikkeld wordt
voor het aanleren/handhaven van een
gezonde levensstijl. In de studie richten ze zich
op mensen die overgewicht hebben of dat
willen voorkomen. Verder werkt het Nivel in
samenwerking met UvA en VU aan projecten
waarin wearables worden ingezet om
therapietrouw bij medicatiegebruik te
verbeteren.

Wetenschappelijk onderzoek
Twee internationale wetenschappelijke
onderzoeken onderbouwen dat smart
armbanden een bijdrage kunnen leveren aan
het bereiken van gewichtsverlies16,17.
Uit het onderzoek van Shuger blijkt dat
zelfmonitoring via de Sense Wear Armband na
9 maanden heeft geleid tot gewichtsverlies bij
een groep volwassenen met overgewicht en
obesitas. Er werd een optimaal gewichtsverlies
bereikt wanneer het dragen van de Sense
Wear Armband gecombineerd werd met een
begeleidingsprogramma bestaande uit 14
informatieve groepssessies en 6 individuele

Beschikbaar aanbod
De ontwikkeling van smart armbanden gaat
snel. Op de volgende pagina staat een
overzicht van de huidige markt van smart
armbanden die ingezet kunnen worden in het
bevorderen van een gezonde leefstijl.
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Naam

Illustratie

Leverancier

Inhoud

Beschikbaar

Verdere
specificaties
Android & iOS

Jawbone up

Jawbone

Stappenteller, slaap- en
voedselpatroon

Ja

FitBit Flex™

FitBit

Beweging, slaap- en
voedselpatroon

Ja

iOS & (binnenkort)
via Android

Flyfit

Flyfit

(intensiteit) beweging,
slaappatroon

Ja

Android & iOS

Garmin
Vivofit

Garmin

Ja

Android & iOS

Lifeband
Touch

LG

Stappenteller, calorieverbruik,
activiteitenniveau,
slaappatroon
Beweging

Nog niet

Android & iOS.
Compatibel met
hartslagsensoren

Mio link

Mio

Activiteit, hartslag

Ja

Android & iOS

Misfit shine

Misfits

Stappenteller, calorieverbruik,
activiteitenniveau,
slaappatroon

Ja

Android & iOS

Nike+
FuelBand

Nike

Beweging, stappenteller, fuel,
tijd en calorieën

Ja

iOS

Polar Loop

Polar

Stappenteller, calorieverbruik,
activiteitenniveau,
slaappatroon

Ja

iOS

Razer Nabu

Razer

Stappenteller, calorieverbruik,
slaappatroon

Nog niet

Android & iOS

Samsung
gear fit

Samsung

Stappenteller, hartslag,
activiteitenniveau,
slaappatroon

Ja

Android

SmartWear
SWR10

Sony

Fysieke (activiteit en
beweging), communicatie- en
entertainmentactiviteiten

Nog niet

Android

Sense Wear
Armband*

SenseWear

Energieverbruik, intensiteit en
duur van activiteit (zowel rust
als dagelijkse inspanning incl.
liggen, waken en slapen).

Nog niet

Niet bekend

Talkband B1

Huawei

Activiteit, slaappatronen

Ja

Android, iOS &
MediaPadx1
Rev1.1

*Bewezen effectief in gewichtsverlies bij gewichtsverlies bij volwassenen met overgewicht en obesitas16
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krijgen in hoe de smart armbanden het beste
aangeboden kunnen worden in de praktijk.
Om een goed beeld te krijgen van wie in
Nederland waar mee bezig is, is het gewenst
om aanvullende informatie te verzamelen via
aanbieders van en onderzoekers op het terrein
van smart armbanden.

Conclusie en advies
Onderzoek heeft aangetoond dat smart
armbanden een bijdrage kunnen leveren aan
gewichtsverlies bij mensen met diabetes en/of
overgewicht. Daarbij wordt het effect vergroot
als de gedragsverandering wordt ondersteund
met een begeleidingsprogramma.

Wij adviseren tenslotte de toepassing van
smart armbanden in de zorg te gaan
bevorderen. Daarbij roepen we zorgaanbieders
en zorgverleners op om samen met potentiële
gebruikers een implementatieplan te
ontwikkelen.

Meer onderzoek is nodig - ook in Nederland om meer zicht te krijgen op de korte- en lange
termijn effectiviteit en het effect van de inzet
van smart armbanden in specifieke groepen.
Aanvullend is het ook belangrijk inzicht te
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Disclaimer
Bij de samenstelling van deze publicatie is de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht genomen. ResCon en AICOM aanvaarden echter geen
verantwoordelijkheid voor eventuele, in deze uitgave voorkomende, onjuistheden of onvolkomenheden. Overname van tekst of gedeelten van
tekst is toegestaan, mits met de juiste bronvermelding. Indien tekst gebruikt wordt voor commerciële doelstellingen dient altijd vooraf schriftelijke
toestemming verkregen te zijn.
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