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Project titel: FoodSampler 
Wilt u bijdragen aan een wetenschappelijk onderzoek naar een innovatieve manier 
van voedingsregistratie? Wij gaan graag met u in gesprek!

FoodSampler is een vernieuwend project waarin de Hogeschool van Arnhem en 
Nijmegen, de Technische Universiteit Delft en het bedrijf ConnectedCare samen 
werken aan het ontwerpen van een nieuwe, leuke en handzame manier van 
voedingsregistratie. Voedingsregistratie is namelijk een belangrijk onderdeel 
van de behandeling van de diëtist. Er bestaan al verschillende manieren om 
voedingsinname (dat wat je eet en drinkt gedurende de dag) te registeren, maar 
deze blijken in de praktijk niet goed genoeg te werken. Vaak vinden mensen het 
lastig om deze registratie langere tijd vol te houden, waardoor er waardevolle 
informatie over de voeding mist. Het is daarom belangrijk dat de nieuwe 
registratietool écht bij de gebruikers past. Om daarvoor te zorgen willen we deze 

gebruikers graag betrekken bij het ontwerpen van de tool. Daarom vragen wij u om met ons mee te 
denken en uw ervaringen, ideeën en eventuele wensen te delen.

De onderzoekers nodigen u graag uit om deel te nemen aan een interview. Deze zullen bij u thuis 
plaatsvinden. Daarnaast houden wij één groepsbijeenkomst op een locatie die centraal ligt ten 
opzichte van de woonplaats van alle deelnemers. Na het interview zal één van de onderzoekers 
telefonisch contact met u opnemen om een afspraak te maken voor de tweede bijeenkomst en 
ontvangt u meer informatie over deze bijeenkomst. U krijgt een klein presentje voor uw deelname. 
U mag hiervoor kiezen tussen twee bioscoop tickets óf een VVV-bon ter waarde van €25. Ook 
zullen eventuele gemaakte reiskosten worden vergoed. De interviews vinden plaats vanaf 28 mei 
2018. De exacte datum en tijd zullen in overleg worden bepaald na afname van alle interviews. De 
groepsbijeenkomst vindt naar verwachting in juni 2018 plaats.

Naar wie zijn wij op zoek?
Wij zijn op zoek naar mensen die voldoen aan de volgende criteria: 
-   Leeftijd 65 jaar of ouder
-   Thuiswonend
-   Body Mass Index (BMI) hoger dan (of gelijk aan) 25kg/m2*
-   Voorheen een actieve poging gedaan om gewicht te verliezen onder begeleiding van een diëtist
-   Niet recentelijk (minder dan een jaar geleden) gestopt met roken 

Voldoet u aan de bovenstaande criteria en bent u geïnteresseerd om deel te nemen aan het 
onderzoek? Schroom niet en meld u aan via het onderstaande e-mailadres (onder vermelding van 
uw naam, leeftijd, woonplaats en telefoonnummer). Wanneer u zich aanmeldt wordt de officiële 
informatiebrief naar u verstuurd. Deze bevat meer informatie over het onderzoek en uw rol hierin. 
Daarna zal u worden gebeld voor een afspraak door één van de onderzoekers.

Diëtist-onderzoeker: Sonja van Oers MSc
Werkzaam bij: HAN IPS Lectoraat Voeding en Gezondheid
E-mailadres: Sonja.vanoers@han.nl

Dit project wordt gesubsidieerd door:

* Weet u uw BMI niet uit uw hoofd? Dan kunt u deze gemakkelijk uitrekenen via onderstaande 
website: https://overgewichtnederland.org/over-gewicht/wat-is-obesitas/


