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Summary 

This dissertation reports on five of the eight studies of the project named Interactive 
Tool for Self-management through Lifestyle Feedback (It’s LiFe!). This tool aims to 
support chronically ill patients in achieving a more active lifestyle. The dissertation of my 
colleague Sanne van der Weegen, which is also based on this project, reports on studies 
of the development and usability testing of the monitoring and feedback tool for COPD 
and diabetes type 2 patients and on the validation of the accelerometer as part of this 
tool. 
 The first study of this dissertation includes the development of a physical activity 
counselling protocol for practice nurses to support self-management of patients with 
COPD or type 2 diabetes (DM2) who are treated in primary care (Chapter 2). The second 
study describes the development and testing of a Web-based coaching system as part of 
the tool (the It’s LiFe! monitor) (Chapter 3). In the third study the feasibility of the tool 
and the monitor embedded in the counselling protocol was evaluated in two family 
practices (Chapter 4). The fourth study, in 24 family practices, describes the 
effectiveness of this counselling protocol with and without the use of the tool and 
monitor on physical activity, (exercise) self-efficacy and quality of life (Chapter 6). Finally, 
the fifth study describes the process evaluation that was conducted to examine the 
reach and implementation of, and satisfaction with, this intervention (Chapter 7). During 
the trial and its process evaluation Sanne van der Weegen and Renée Verwey 
contributed equally to the work, therefore they share the first authorship of the last two 
articles. These chapters are part of both dissertations. 
 
Chapter 1 provides information about ‘physical (in) activity’ and ‘self-management 
support’ in patients with COPD or type 2 diabetes. In this chapter the relevance of the 
promotion of physical activity by practice nurses is discussed along with the need to 
‘reach beyond the consultation room’ by extending this promotion with the use of 
mobile technology. Such a ‘blended’ intervention (combining physical activity 
counselling and a monitoring and feedback system) is necessary because behaviour 
change is difficult for patients with these chronic conditions. This behaviour change 
needs day-to-day attention. Furthermore, in this chapter the potential of mobile 
technology for promoting physical activity is discussed, followed by the reasons why 
applying a ‘user-centred design approach’ to develop and test such technology is 
recommended.  
 
Chapter 2 describes the systematic development of a physical activity counselling 
protocol for practice nurses. This protocol, the Self-management Support Programme 
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(SSP), was developed in an iterative manner, following user centred design (UCD) 
principles. The needs and preferences of practice nurses were identified by analysing the 
literature, by conducting 16 interviews with care providers, and by consulting 12 experts. 
The SSP is based on the ‘Five A’s model’ (Assess- Advise- Agree- Assist- and Arrange), a 
counselling model for supporting self-management. The protocol consists of a limited 
number of behaviour change consultations with a practice nurse (one to three extra 
consultations, designed to complement usual care, spread over a period of at least six 
months) combined with the It’s LiFe! monitoring and feedback tool. This tool provides 
feedback on a patient’s physical activity level via an app on a smartphone. It also sends 
dialogue sessions and feedback messages concerning the amount of activity in relation 
to an activity goal. Activity results and answers to dialogue sessions are visible for the 
practice nurse on the It’s LiFe! monitor, with the intention of using this information as 
input for the coaching. During the consultations the practice nurse performs an 
assessment of the patient’s activity pattern using a self-assessment questionnaire, 
supported by information from a baseline measurement and diary supplied by the 
system. The nurse provides information about the risks of a sedentary lifestyle and the 
benefits of physical activity, using an information card that was developed in the project. 
In collaboration with the patient, an activity goal in minutes per day is set, based on 
personal (dis)abilities. Both the practice nurse and interactive sessions supplied by the 
tool help the patient to write a plan on how to become more physically active. The 
patient receives a list of local sports activities. Feedback on physical activity performance 
is given by a practice nurse during consultations, while the tool gives automatic feedback 
on this performance in between. 
 
Chapter 3 describes the user requirements of practice nurses towards the It’s LiFe! 
monitor, which enables the nurses to view physical activity results from the patients who 
are using the It’s LiFe! tool. The requirements of practice nurses were determined during 
16 interviews. The usability of the system was evaluated by five nurses in a laboratory 
situation and by three nurses during a three-month pilot study. A number of 
components of the system were based on these requirements, such as the development 
of automatically generated feedback messages. The UCD development and testing of the 
It’s LiFe! monitor resulted in a system that was appreciated by the nurses.  The results of 
the usability tests gave insights into how to improve the structure and the quality of the 
information provided by the system. When used in practice, nurses were positive about 
the features and ease of use, but they made critical remarks about the time that its use 
entails. Different opinions were expressed about monitoring physical activity results in 
between planned consultations, although the system supports this. The development of 
the monitor in an iterative way made it possible to constantly improve the system and to 
adapt its use to the care process. 
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The feasibility of the combination of the SSP and the use of the tool and the monitor was 
evaluated in a pilot study in two family practices. Chapter 4 reports on this study in 
which 20 patients with COPD or type 2 diabetes used the tool for three months, coached 
by three practice nurses. The aim of the study was to evaluate the technical 
performance, acceptance and user satisfaction of this intervention. Physical activity data 
were collected at the server and technical problems were recorded. Average physical 
activity increased by more than 10 minutes per day, and patients reported a higher 
quality of life.  Patients and practice nurses were interviewed after every consultation. At 
baseline, and after the intervention, patients completed questionnaires. The results 
showed that the intervention stimulated patients to become more physically active. 
Also, the monitor aided the nurses in performing physical activity counselling. 
Participants were positive about the tool, although motivation dropped when technical 
problems occurred, which were caused by registration and connectivity errors. Because 
the tool itself and its technical problems dominated the consultations, the SSP was only 
partly executed as planned. But all participants valued the emphasis on physical activity 
and collaborative goal-setting during the consultations. It was concluded that without 
the connectivity problems, and with some experience on the part of the nurses in using 
the system, the intervention is feasible.  
 
On the basis of the outcomes of the pilot study, the tool and the SSP were improved.  
Subsequently a three-armed cluster randomised trial in 24 family practices was set up 
with 240 participants in total (120 with COPD and 120 with DM2 aged 40–70). The study 
protocol of this study is described in Chapter 5. The aim of the trial was to evaluate the 
effectiveness of the SSP with (group 1) and without (group 2) the use of the tool with 
usual care (group 3). In group 2, the nurses executed the SSP without the tool, with the 
intention of evaluating the added value of using the tool in combination with the 
monitor. Recruitment of family practices took place in the southern regions of the 
Netherlands and randomisation took place at practice level. The intended sample (three 
arms of eight practices) powered the study to detect a 10-minute difference in 
moderate and intense physical activity per day between groups 1 and 3. The primary 
outcome was the number of minutes of moderate to vigorous physical activity per day, 
measured in all three groups with a physical activity monitor (PAM). These data were 
analysed by multilevel mixed methods. The secondary outcomes were general - and 
exercise self-efficacy, quality of life and health status. Outcomes were measured at three 
time points: at baseline, directly after the intervention (four to six months) and three 
months thereafter.  
 
Chapter 6 reports on the effectiveness of the It’s LiFe! interventions. The combined 
intervention (tool + SSP) led to a significant improvement of moderate to vigorous 
physical activity, compared to usual care. Right after the intervention period, the 
progress was 12 minutes per day. Three months after the intervention period, this 
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progress was still significant (11 minutes). The trial also proved that use of the tool on 
top of the SSP is more effective than the SSP only (an additional eight minutes). The SSP 
alone had no significant effect on physical activity compared to usual care. For the 
secondary outcome measures the intervention effect was not evident. From these 
results it can be concluded that the automated self-monitoring and feedback component 
and/or the fact that the practice nurse was able to see the objectively measured physical 
activity results were the most powerful elements of the combined intervention. 
 
Chapter 7 reports on the process evaluation of the It’s LiFe! trial whose aim was to 
examine the reach, the implementation, and satisfaction regarding the two main aspects 
of the intervention: the SSP, which was delivered in both groups, and the use of the tool, 
which was used only by patients in group 1. It proved extremely difficult to find enough 
practices and patients to participate in the study. Ten times the number of practices had 
to be approached until a sufficient number of practices agreed, and within the practices, 
almost three times the number of patients. The drop-out rate during the trial was 17%. 
The execution of the intervention was adequate; the number and planning of the 
consultations were carried out as intended (83%), patients remembered the different 
aspects of the Five A’s model (71%), and although technical problems occurred 
frequently, most patients (88%) indicated that they used the tool until the end of the 
intervention. Explicit attention to promoting physical activity in primary care nursing 
using the Five A’s model was valued by patients as well as nurses. The technical 
problems had little impact on the satisfaction; patients from group 1 were significantly 
more positive about the intervention than those in group 2. The complete intervention 
led to more awareness and discipline regarding physical activity. Practice nurses 
considered the objective measurements of the physical activity of their patients a useful 
addition to their counselling.  
 
Chapter 8 of this dissertation summarises the main findings from the individual studies 
and explores methodological considerations regarding the user centred design of a 
physical activity promotion intervention combined with mobile technology. In addition, 
considerations for the evaluation of the effectiveness of technology-based health 
behaviour change interventions, using a cluster randomised controlled trial design, are 
discussed. Subsequently theoretical considerations regarding behaviour change and 
lifestyle coaching and their consequences for the role of practice nurses are described. 
This chapter ends with implications for research, practice and policy. Given the positive 
outcomes of the trial and the process evaluation, it is recommended that practice nurses 
include physical activity as an explicit element of regular behavioural risk factor 
screening and if needed promote the use of the It’s LiFe! tool.  
 
Finally, in Chapter 9 the possibilities for the valorisation of knowledge gained during the 
research presented in this dissertation are explored. 
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Samenvatting 
Samenvatting  

Samenvatting 

Dit proefschrift doet verslag van vijf van de acht onderzoeken die deel uitmaken van het 
It’s LiFe! project (Interactive Tool for Self-management through Lifestyle Feedback). In 
het proefschrift van collega Sanne van der Weegen, dat eveneens gebaseerd is op dit 
project, staan onderzoeken beschreven over de ontwikkeling en de bruikbaarheidstesten 
van de monitoring en feedback tool en over de validatie van de accelerometer als 
onderdeel van deze tool.  
  Het eerste onderzoek van dit proefschrift gaat over de ontwikkeling van een 
begeleidingsprotocol voor praktijkondersteuners ter ondersteuning van zelfmanagement 
van COPD en diabetes type 2 (DM2) patiënten bij meer bewegen (Hoofdstuk 2). Het 
tweede onderzoek gaat over de ontwikkeling en het testen van het online coaching 
systeem behorende bij de tool (de It’s LiFe! monitor) (Hoofdstuk 3). Gevolgd door het 
derde onderzoek waarin de haalbaarheid van het gebruik van de tool, de monitor en het 
protocol werd geëvalueerd bij twee huisartspraktijken (Hoofdstuk 4). In het vierde 
onderzoek is de effectiviteit van dit protocol onderzocht bij 24 huisartspraktijken zowel 
met als zonder het gebruik van de tool op lichamelijke activiteit, (exercise) self-efficacy 
en kwaliteit van leven (Hoofdstuk 6). Ten slotte is in het vijfde onderzoek de 
procesevaluatie beschreven die werd uitgevoerd om het bereik, de uitvoering en de 
tevredenheid met deze interventie te onderzoeken (Hoofdstuk 7). Tijdens de RCT en de 
procesevaluatie hebben Sanne van der Weegen en Renée Verwey in gelijke mate 
bijgedragen aan deze onderzoeken, daarom delen zij het eerste auteurschap van beide 
artikelen. Deze hoofdstukken maken dan ook deel uit van beide proefschriften.  
 
Hoofdstuk 1 geeft informatie over ‘fysieke (in)activiteit’ en ‘zelfmanagement-
ondersteuning’ bij patiënten met COPD of met type 2 diabetes. In dit hoofdstuk wordt 
de relevantie van het promoten van voldoende beweging door praktijkondersteuners 
toegelicht en de noodzaak om hierbij ‘verder dan de spreekkamer te gaan’ middels het 
gebruik van mobiele technologie. Een dergelijke gemixte interventie (de combinatie van 
consulten met het gebruik van een monitoring en feedback systeem) is noodzakelijk 
omdat het voor patiënten met een chronische aandoening vaak moeilijk is om van 
gedrag te veranderen. Een dergelijke gedragsverandering nastreven heeft dagelijkse 
aandacht nodig. Daarnaast wordt in dit hoofdstuk het potentieel van mobiele 
technologie voor het stimuleren van meer bewegen besproken en de redenen waarom 
het goed is om een ‘User Centred Design’ aanpak te hanteren bij de ontwikkeling en het 
testen van dergelijke technologie. 
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In hoofdstuk 2 wordt de systematische ontwikkeling van een begeleidingsprotocol voor 
praktijkondersteuners ter stimulering van meer bewegen beschreven. Dit protocol, het 
Zelfmanagement Ondersteunings Programma (ZOP) werd op een iteratieve manier 
ontwikkeld gebruik makend van ‘User Centred Design’ (UCD) principes. De behoeften en 
voorkeuren van de praktijkondersteuners werden geïdentificeerd door het bestuderen 
van literatuur, door het uitvoeren van 16 interviews met zorgverleners en door het 
raadplegen van 12 experts. Het ZOP is gebaseerd op het ‘Vijf A's model’ (Assess- Advise- 
Agree- Assist- and Arrange) een begeleidingsmodel ter ondersteuning van 
zelfmanagement. Het protocol bestaat uit een beperkt aantal consulten met de 
praktijkondersteuner (1-3 extra ter aanvulling op de gebruikelijke zorg, verspreid over 
een periode van ten minste zes maanden) in combinatie met de It’s LiFe! monitoring en 
feedback tool. Deze tool geeft feedback op de lichamelijke activiteit van de patiënt via 
een app op een smartphone. Het systeem stuurt ook dialoog sessies en feedback 
berichten gerelateerd aan de mate van de activiteit in relatie tot een bewegingsdoel. 
Beweegresultaten en antwoorden op dialoog sessies zijn toegankelijk voor de 
praktijkondersteuner op de It’s LiFe! monitor, met de bedoeling om deze informatie te 
gebruiken als input voor de coaching. Tijdens de consulten evalueert de 
praktijkondersteuner systematisch het bewegingspatroon van de patiënt met behulp van 
een zelfevaluatievragenlijst, ondersteund door informatie uit de voormeting en het 
dagboek verkregen via het systeem. De praktijkondersteuner geeft informatie over het 
risico van een sedentaire levensstijl en het voordeel van voldoende beweging aan de 
hand van een in het onderzoek ontwikkelde infokaart. In samenwerking met de patiënt, 
wordt een bewegingsdoel in minuten per dag ingesteld in het systeem, op basis van de 
(on)mogelijkheden van de patiënt. Zowel de praktijkondersteuner als de interactieve 
sessies van de tool faciliteren de patiënt in het opstellen van een ik-ga-meer-bewegen-
plan. De patiënt ontvangt tevens een lijst met mogelijkheden voor sport, - en 
bewegingsactiviteiten in de buurt. Feedback op beweegresultaten wordt gegeven door 
de praktijkondersteuner tijdens de consulten, terwijl de tool tussentijds automatisch 
feedback geeft. 
 
Hoofdstuk 3 beschrijft de gebruikerseisen van praktijkondersteuners  ten opzichte van de 
It’s LiFe! monitor, waarin zij de beweegresultaten van de patiënten kunnen bekijken die 
gebruik maken van de It’s LiFe! tool. De gebruikerseisen van de praktijkondersteuners 
werden verkregen via 16 interviews. De bruikbaarheid van het systeem werd 
geëvalueerd door vijf verpleegkundigen in een laboratoriumsituatie en door drie 
verpleegkundigen tijdens een pilot onderzoek van drie maanden. Verschillende 
componenten van het systeem zijn gebaseerd op deze gebruikerseisen zoals de 
ontwikkeling van automatisch gegenereerde feedbackberichten. De UCD ontwikkeling en 
het testen van de It’s LiFe! monitor resulteerde in een door de praktijkondersteuners 
gewaardeerd systeem. De resultaten van de bruikbaarheidstests gaven inzicht in hoe de 
structuur en kwaliteit van de informatie uit het systeem verbeterd kon worden. Bij 
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gebruik in de praktijk uitten praktijkondersteuners zich positief over de functies en het 
gebruiksgemak van de monitor, maar ze maakten tevens kritische opmerkingen over de 
tijd die het gebruik ervan met zich meebrengt. De meningen verschilden over de 
wenselijkheid van het monitoren van beweegresultaten tussen geplande consulten door, 
al biedt het systeem daartoe de mogelijkheid. Door de iteratieve ontwikkeling van de 
monitor was het mogelijk om het systeem aan het gebruik in het zorgproces aan te 
passen. 
 
De haalbaarheid van de combinatie van het ZOP en het gebruik van de tool en de 
monitor werd geëvalueerd in een pilot onderzoek bij twee huisartspraktijken. Hoofdstuk 
4 beschrijft dit onderzoek waarbij 20 patiënten met COPD of diabetes type 2 de tool 
gedurende drie maanden gebruikten, begeleid door drie praktijkondersteuners. Het doel 
van dit onderzoek was om de technische prestaties, acceptatie en tevredenheid van de 
gebruikers over deze interventie te evalueren. Op de server werden de gegevens over de 
beweegresultaten verzameld en als er technische problemen ontstonden werden deze 
genoteerd. Patiënten en praktijkondersteuners werden na ieder consult geïnterviewd. 
Bij aanvang en na de interventie vulden patiënten vragenlijsten in. Uit de resultaten 
bleek dat patiënten door de interventie gestimuleerd werden om meer te gaan 
bewegen. De gemiddelde bewegingsactiviteit was gestegen met meer dan 10 minuten 
en de kwaliteit-van-leven-scores waren toegenomen. Tevens bleek de monitor een 
handig hulpmiddel voor de praktijkondersteuners bij de consulten. Echter wanneer er 
technische problemen ontstonden (bv. met het registreren van de bewegingen of met 
de verbindingen tussen de diverse onderdelen van de tool) dan zakte de motivatie wel. 
Omdat de technische problemen met de tool de gang van zaken tijdens de consulten 
domineerden, werd het ZOP slechts gedeeltelijk uitgevoerd zoals gepland. Maar alle 
deelnemers waardeerden de nadruk op meer bewegen en het in samenspraak doelen 
stellen tijdens de consulten. Er werd geconcludeerd dat het een haalbare interventie is 
mits er geen technische problemen ontstaan en de praktijkondersteuners tevoren enige 
ervaring kunnen opdoen met het systeem. 
 
Op basis van de uitkomsten van het pilot onderzoek werden de tool, de monitor en het 
ZOP verbeterd. Vervolgens werd een cluster gerandomiseerd onderzoek (RCT) bij 24 
huisartspraktijken opgezet bestaande uit drie groepen met in totaal 240 deelnemers 
(120 met COPD en 120 met DM2 tussen de 40 en 70 jaar). Het studieprotocol van dit 
onderzoek wordt beschreven in hoofdstuk 5. Het doel van dit onderzoek was om de 
effectiviteit van het ZOP met (groep 1) en zonder (groep 2) het gebruik van de tool te 
evalueren in vergelijking met gebruikelijke zorg (groep 3). In groep 2 voerden de 
praktijkondersteuners enkel het ZOP uit, met de bedoeling om de toegevoegde waarde 
van het gebruik van de tool in combinatie met de monitor te evalueren. Werving van 
huisartspraktijken vond plaats in de zuidelijke regio's van Nederland en er werd 
gerandomiseerd op praktijkniveau. De beoogde steekproef (drie groepen van acht  
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praktijken) was voldoende groot om een gemiddeld verschil van 10 minuten in matige en 
intensieve beweging per dag tussen de groepen 1 en 3 aan te kunnen tonen. De primaire 
uitkomstmaat was het aantal minuten matige en intensieve beweging per dag, gemeten 
in alle drie de groepen met behulp van een accelerometer (PAM). Deze gegevens 
werden geanalyseerd middels multilevel mixed methods. De secundaire uitkomstmaten 
waren algemene self-efficacy, op sport en bewegen gerichte self-efficacy, kwaliteit van 
leven en gezondheidsstatus. Uitkomsten werden gemeten op drie tijdpunten: bij 
aanvang, meteen na de interventie (4-6 maanden) en drie maanden na afloop. 
 
In hoofdstuk 6 wordt over de effectiviteit van de interventies gerapporteerd. De 
gecombineerde interventie (tool en ZOP) heeft geleid tot een significante verbetering 
van matige en intensieve beweging in vergelijking met gebruikelijke zorg. Direct na de 
interventieperiode bleek deze verbetering gemiddeld 12 minuten per dag. Drie maanden 
na de interventieperiode bleek deze vooruitgang nog steeds significant (11 minuten). Uit 
het onderzoek bleek tevens dat het gebruik van de tool in combinatie met het ZOP 
effectiever is dan alleen de toepassing van het ZOP (8 extra minuten). Het ZOP alleen 
had geen significant effect op beweging in vergelijking met de gebruikelijke zorg. De 
interventie bleek geen significant effect te hebben op de secundaire uitkomstmaten. Uit 
deze resultaten kan geconcludeerd worden dat de geautomatiseerde zelfcontrole en 
feedback component en/of het feit dat de praktijkondersteuner de beweegresultaten 
kan zien, de meest krachtige elementen van deze gecombineerde interventie zijn. 
 
Hoofdstuk 7 doet verslag van de procesevaluatie van de RCT It’s LiFe!, een onderzoek dat 
tot doel had om het bereik, de uitvoering en de tevredenheid aangaande de twee 
belangrijkste aspecten van de interventie te onderzoeken: het ZOP, dat werd uitgevoerd 
in beide groepen en de tool, die enkel gebruikt werd door patiënten in groep 1. Het 
bleek bijzonder moeilijk om voldoende praktijken en patiënten vinden die wilden 
deelnemen aan het onderzoek. Er moesten tien keer zoveel praktijken en binnen deze 
praktijken bijna drie keer zoveel patiënten benaderd worden. 17% van de patiënten viel 
uit tijdens het onderzoek. De uitvoering van de interventie was voldoende; het aantal en 
de planning van de consulten verliep zoals bedoeld (83%), patiënten herinnerden zich de 
verschillende aspecten van het Vijf A model (71%) en hoewel technische problemen vaak 
voorkwamen gebruikten de meeste patiënten (88%) de tool tot het einde van de 
interventieperiode. Zowel patiënten als praktijkondersteuners waardeerden het expliciet 
aandacht besteden aan stimuleren van meer bewegen met behulp van het Vijf A model. 
De technische problemen hadden weinig invloed op de tevredenheid; patiënten uit 
groep 1 waren significant meer positief over de interventie dan die in groep 2. De 
volledige interventie leidde tot meer bewustzijn en discipline ten aanzien van 
lichamelijke activiteit. Praktijkondersteuners vonden inzicht in beweging van hun 
patiënten via de objectieve metingen van de tool een nuttige aanvulling op hun 
begeleiding. 
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Hoofdstuk 8 van dit proefschrift geeft een overzicht van de belangrijkste bevindingen uit 
de individuele studies gevolgd door methodologische kanttekeningen bij het User 
Centred Design van een bewegingsinterventie gecombineerd met mobiele technologie. 
Daarnaast bevat dit hoofdstuk de discussie over de evaluatiemethode van een cluster 
gerandomiseerd onderzoek waarin effecten worden onderzocht van interventies die 
gedragsverandering beogen en daarbij gebruik maken van technologie. Vervolgens 
worden theoretische overwegingen beschreven die betrekking hebben op 
gedragsverandering en leefstijl coaching en de gevolgen daarvan voor de rol van de 
praktijkverpleegkundige. Dit hoofdstuk sluit af met implicaties voor onderzoek, praktijk 
en beleid. Gezien de positieve resultaten van de RCT en de procesevaluatie is het 
raadzaam dat verpleegkundigen lichamelijke (in)activiteit als een expliciet onderdeel 
beschouwen van de reguliere leefstijl risicofactor screening en indien nodig het gebruik 
van de It’s LiFe! tool aanraden. 
 
Tenslotte worden in hoofdstuk 9 de mogelijkheden nagegaan voor de valorisatie en 
verdere toepassing van de kennis die in dit proefschrift beschreven wordt.  
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