
 
 
Na lang wachten vanwege de Covid-19 omstandigheden, is het dan eindelijk 
zo ver: het Europese onderzoeksproject NESTORE Schiedam gaat van start 
en u kunt nog meedoen!  
 
NESTORE Schiedam: wat was dat ook alweer? 
Iedereen wil gezond blijven. Gezond leven lijkt soms ingewikkeld. Maar wat 
nu als u gewoon blijft doen wat u leuk vindt en met kleine aanpassingen 
gezonder kunt leven? Goede technologische hulpmiddelen kunnen daarbij 
helpen, en NESTORE denkt dat te kunnen bieden. Senioren kunnen zich nu 
opgeven voor het onderzoek. Een deel krijgt technologische hulpmiddelen 
en een digitale coach; een ander deel niet. Het doel van de digitale coach is 
senioren helpen om op een leuke manier gezonder te leven. De coach is dus 
geen echt persoon, maar eigenlijk een slimme computer die zich aanpast 
aan uw wensen en behoeften. De technologische hulpmiddelen zijn bedoeld 
om u zo simpel mogelijk en op een vriendelijke manier te stimuleren. De 
vraag is of dat ook lukt. Gedurende het onderzoek kijken we daarom met 
behulp van tests of de technologie van NESTORE naar behoren werkt. 
 
Dit levert het op:  
- U maakt deel uit van een Schiedams netwerk van senioren rond  
  technologie. 
- U krijgt tips en adviezen voor gezonder leven. 
- We organiseren leuke bijeenkomsten om te evalueren. 
- U krijgt mogelijk technologische hulpmiddelen om te testen. 
Dit kost het: 
- Gedurende het hele onderzoek besteedt u 25-30 uur aan de metingen; 
- U wordt zeven keer op locatie verwacht op afgesproken data en tijden. 
 
Voldoet u aan deze eisen?  
- U bent tussen 65 en 75 jaar en woont zelfstandig thuis. 
- U bent nog in redelijk goede gezondheid en kunt zelfstandig bewegen. 
- U kunt goed zien en horen, eventueel m.b.v. een bril of gehoorapparaat. 
- U heeft een Android smartphone (helaas is tijdens het onderzoek nog geen 
   versie voor de Apple iPhone beschikbaar). 
- U heeft thuis internet via wifi. 
Dan kunt u deelnemen aan NESTORE Schiedam! 



Belangrijke informatie rondom Covid-19-maatregelen: 
- We houden tijdens het gehele onderzoeksproject rekening met de op dat   
moment geldende RIVM-richtlijnen. 
- De afspraken zijn in goed geventileerde ruimtes waarbij u met één 
onderzoeker in de ruimte zit. 
- Bij verkoudheidsklachten van u als deelnemer of van de onderzoeker zal 
de afspraak verzet worden. 
- De onderzoekers houden tijdens de afspraken 1,5m afstand. 
- Bij een paar metingen is het niet mogelijk afstand te houden: dan geeft de 
onderzoeker u een mondmasker die u kunt dragen en draagt de 
onderzoeker zelf ook een mondmasker. 
- Er is voldoende mogelijkheid om uw handen te wassen en ontsmetten.  
 
Heeft u interesse?  
Voldoet u aan de eisen? Heeft u interesse in deelname? Meldt u dan aan 
voor deelname door te reageren op deze mail.  
Voor geïnteresseerden die meer willen weten over het project kunt u via 
Cor Heukels (Soos Blauwhuis) de informatiebrochure opvragen.  
(M: corheukels@outlook.com ) 
Heeft u daarnaast nog vragen over het onderzoeksproject? Dan kunt u mij, 
Canan Ziylan, ook mailen of telefonisch bereiken via 06-48185756. 
 
Kent u mogelijk andere geïnteresseerden? 
Geef dit bericht gerust door naar Schiedamse senioren tussen 65-75 jaar, 
we zijn op zoek naar meer deelnemers, dus zegt het voort! We gaan er 
samen iets moois van maken. 
 
Hartelijke groet, 
namens het hele onderzoeksteam, 
 
  
Dr. Canan Ziylan 
Hoofonderzoeker NESTORE 
Nederland 
 
M: 06-48185756 E: c.ziylan@hr.nl    
Hogeschool Rotterdam 
Rochussenstraat 198 3015 EK 
Rotterdam 
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