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Even voorstellen

• Wie ben je?

• Welke afdeling werk je?

• Wat verwacht je van de training?



Wat is Its My Life™?

• Meten 

• Weten

• Kunnen 

• Willen 

• DOEN!



Wat gaan we dan DOEN?



What’s in IT for me?

Quiz



Vraag 1

Hoe frequent zit je langer dan 30 minuten achter elkaar zonder 
onderbreking?

• regelmatig

• nooit of zelden

• heel vaak



Vraag 2

Hoeveel uur zit je gemiddeld op een dag?

< 8 uur

>11

8-11





Vraag 3

Hoeveel stappen zet jij gemiddeld op een dag?

< 5000

10.000 of meer

5000 – 10.000





Vraag 4

Hoe vaak neem je de fiets of ga je lopen wanneer je een afstand 
van < 2 km moet overbruggen?

50-80%

< 50%

80-100%



Vraag 5

Hoe vaak per week word je uitgerust wakker?

6-7

4-5

< 4



Vraag 6

Hoe vaak per dag neem jij een suikerrijk 
tussendoortje?
Denk aan snoep, koek, gebak, peperkoekrepen, vruchtenyoghurt, drop, ijs, Mars, 
frisdrank, energy drank.

1-2

> 2

0-1



Vraag 7

Hoeveel liter water drink je op een dag?

0,5 – 1 liter

0 – 0,5 liter

> 1 liter



Installatie Its my life

Zet Bluetooth op je telefoon aan!





















• Download de applicatie 
door te zoeken naar: 
‘itsmylife24’

• Open de applicatie en klik 
op ‘Register’





• Scherm 1: tijd, datum + batterij

• Scherm 2: beweging van die dag omgezet in aantal 

stappen

• Scherm 3: aantal kcal

• Scherm 4: afgelegde afstand

• Scherm 5: actieve tijd

• Scherm 6: % van je dagdoel (stappen)

Slaapstand: als scherm aan staat, de button 3 seconden 

ingedrukt houden en vervolgens bevestigen 

door 2 x snel te tikken 



Dragen

NIET om voorkeursarm



Uploaden

• Upload via button (recent)

• Uploaden in blokken 15 min

• Oorzaak ontbrekende blokken en 
oplossing (all data)



Stap 1: 0-meting
START-Challenge

• Start automatisch morgen

• Duur 7 dagen

• 0-meting
– doen wat je altijd doet

– de monitor elke dag dragen

– de monitor elke dag uploaden

• Kun je slechts 1 x doorlopen!

• Je ziet dagelijks een update van de 
Challenge in berichtenscherm app





Bij dringende vragen?

support@itsmylife24.nl



Volgende keer?

• ‘Meer bewegen begint met minder zitten’

• VERBETER-challenge


