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Een gezonde leefstijl onderhouden is lastig!

Een (streng) dieet volgen vaak moeilijk vol te houden

Met Clear helpen we je om inzicht te krijgen 
hoe jouw lichaam reageert op jouw dieet

- via glucose sensor, voedingsapp en slimme technologie -

en geven we gepersonaliseerd voedingsadvies om (kleine) 
aanpassingen te maken die beter bij je biologie passen 



Waarom 
personaliseren?



Je reactie 
op voeding 

is 
persoonlijk 
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Je bloedsuikerspiegel in de eerste 2 uur na het nuttigen van een 
maaltijd geeft aan of een maaltijd goed voor je is of niet

gewichts 
toename 

vermoeidheid

insuline resistentie

Bloedsuikerspiegel na de maaltijd (glycemische index) Wat gebeurt er in het lichaam

gewichts 
toename

vermoeidheid

insuline resistentie

Voor persoon 1 is een banaan niet goed

Terwijl dit voor persoon 2 prima werkt

meer energie, positief effect op insuline 
gevoeligheid & medicatie afhankelijkheid 



Wat is Clear 
en hoe gaat dit helpen?



Clear: een sensor en app om je glucosewaarden te monitoren, 
je voeding te loggen en je maaltijden te analyseren

Start
Schrijf in, ontvang een startpakket 

en begin met meten

Programma
Meet 2 weken je glucose,

en log alles wat je eet

Voedingsadvies
Krijg online gepersonaliseerd 

voedingsadvies via de Clear app
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Meer energie

Verbeterde 
gezondheidsmetingen

Meer inzicht & 
zelfmanagement

Copyright Clear 2020. Confidential. Do not distribute.

voor het Clear 
programma

2 weken later 

Clear: van inzicht in je biologie naar 
personaliseren van je dieet en verbetering van je leefstijl 

Dagelijks bloedsuikerspiegel van een deelnemer Effecten na 2 weken
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Programma 
overzicht



Ons Programma - Overzicht
Week 1: Basislijn

● Creëer een gewoonte 
van scannen en loggen

● Geen grote veranderingen 
in je eetpatroon

● Kleine aanpassingen in je maaltijden, 
je eettijden & het aantal maaltijden

● Log je humeur en energie
● Krijg een dagelijkse tip 



Ons Programma - Overzicht
Week 2: Experimenteren

● Experimenteer zelf, ga ontdekken hoe je reageert:
Wat gebeurt er met je suikerspiegel, hoe voel je je? 

● Eet variaties van je voeding & eetpatroon
● Eet op verschillende tijden
● Test met de tips die je dagelijks krijgt
● Vraag via de chat in de app om advies, tips & recepten



Ons Programma - Overzicht
Week 3-10: pas je inzichten toe

● De sensor is gestopt*
● Gebruik de inzichten uit het programma 

om de aanpassingen maaltijden en eetpatroon 
Om te vormen tot een nieuwe gewoonte 

● Chat of bel elke week 15min 
met één van de Clear voedingsspecialisten 

* deelnemers die zelf de FSL sensor 
gebruiken kunnen blijven loggen



Ons Programma - Overzicht
Week 11-12: Check en optimaliseer

● Herhaal week 1 en 2 met een nieuwe sensor:
● Zet de puntje op de i  



Praktische punten



We gebruiken de Freestyle Libre sensor van Abbott
(zie volgende dia voor het plaatsen van de sensor)

Wanneer scannen?
- Ten minste één keer elke 8 uur
- Vaker scannen is leuk: bekijk je glucose levels 

real-time
- We koppelen deze data aan je voedings & 

activiteiten data
Je geeft ons toestemming om toegang te krijgen tot je 
data, daarvoor krijg je tijdens het programma instructies

Bloedglucose





Wat log je? 
- maaltijden/tussendoortjes
- Drinken (water is niet nodig)
- Activiteiten
- Humeur en Energie
- Supplementen
- Slaap (kwaliteit en duur)

Notes: 
de Clear app is ook 
in te stellen op Nederlands

Begeleiding via de 
in-app chat functie

Voeding & activiteiten tracker



19
iOS
Android

https://clearhealth.acemlnb.com/lt.php?s=e72590a953ddd85a8dd3bd1287556b96&i=64A98A6A490
https://clearhealth.acemlnb.com/lt.php?s=e72590a953ddd85a8dd3bd1287556b96&i=64A98A6A491


Als je meedoet aan het Clear programma geef je toestemming om de data die je verzamelt en 
met ons deelt (persoonlijke gegevens, glucose metingen, gelogde voeding en activiteiten, foto’s 

van maaltijden) te verwerken ten behoeve van je persoonlijke en gepersonaliseerde 
voedingsadvies.

Wij zullen deze data nooit delen met andere partijen*. 
Alle persoonlijke gegevens blijven binnen Clear. 

Na afronding van het programma worden je data geanonimiseerd en geaggregeerd opgeslagen 
in onze dataset. Deze dataset gebruikt Clear. Voor analyses en om ons product verder te 

ontwikkelen. Voor wetenschappelijk onderzoek (voeding in relatie tot gezondheid), wordt deze 
geanonimiseerde dataset alleen gebruikt in wetenschappelijke/klinische samenwerkingen 

waarbij Clear. zelf ook inhoudelijk betrokken is. 

Als je dit niet wilt dan kun je contact opnemen via privacy@theclearhealthprogram.com en 
verwijderen we je gegevens. 

*met uitzondering van partijen waarmee we een geïntegreerd gezamenlijk programma aanbieden, 
in dit specifieke geval de onderzoeksgroep van Vitaal Twente /Citizenslab. 

Data Privacy

mailto:privacy@theclearhealthprogram.com


Begrijp je biologie
Personaliseer je eetpatroon

Verbeter je leefstijl en krijg meer regie 
over je gezondheid

www.clear.bio info@theclearhealthprogram.com

http://www.clearbio.nl

