
App handleiding



Inhoud

Telefoon vereisten blz. 1

blz. 2

blz. 3 -6

blz. 7

........................................

....................................................

.........................................................................

..................................................

Installatie Android en iOS

Uitleg van de app

Contact



Telefoon vereisten

Je kunt de app gebruiken als je tenminste iOS 10 (voor iPhone) 
of Android 5.0 op je telefoon hebt.

iPhone versie controleren

Ga naar ‘instellingen’

Druk vervolgens op ‘Algemeen’ en dan ‘Info’

Heb jij iOS 10 of hoger? Dan kun jij de app gebruiken!
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Android versie controleren

Ga naar ‘instellingen’

Druk vervolgens op ‘info telefoon - Softwaregegevens’

Heb jij Android 5.0 of hoger? Dan kun jij de app gebruiken!
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Installatie Android en iOS

Ga naar de App Store / Google Play Store en zoek de Eten voor 
de Wetenschap app.

Je ziet nu een melding voor het installeren van Eten voor de 
Wetenschap, druk op ‘Installeren’. Druk op ‘Openen’ wanneer de 
installatie voltooid is.Na het openen van de app, druk op ‘Laten 
we beginnen’.

2



Uitleg van de app

Voordat je daadwerkelijk kunt beginnen met de app is het 
belangrijk dat je de voorwaarden voor deelname leest. Vink het 
vakje alleen aan wanneer je aan alle volwaarden voldoet en druk 
op ‘Verder’.



Vervolgens is het belangrijk dat je de verschillende verklaringen 
leest. Ben je hiermee akkoord? Druk dan op ‘Ik geef toestemming’.



Bezoek  als je hierover meer 
informatie wil.



www.etenvoordewetenschap.nl
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Personalisatie
Vul je naam in om de app persoonlijk te maken. In meldingen 
in de app en bij uitleg van de vragenlijsten zal je naam worden 
gebruikt, verder nergens. Je mag alle tekens gebruiken en 
zowel hoofdletters als kleine letters. Je kunt je naam later 
weer aanpassen als je dat wilt. Druk op de knop ‘Verder’. 

https://www.etenvoordewetenschap.nl


Uitleg van de app

Met de ingevulde gegevens word je geregistreerd en er wordt een 
account aangemaakt.  



Door op de knop ‘Voltooien’ te drukken begint het onderzoek. 
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Herinneringen
Vanuit de app kun je herinnerd worden, om bijvoorbeeld een 
vragenlijst in te vullen of een afspraak te maken. Hiervoor is 
jouw toestemming nodig. Vink dit aan als je je toestemming 
geeft. Je kunt dit later weer aanpassen. Druk vervolgens op 
de knop ‘Verder’. 

Jouw voorkeurstijd voor herinneringen
Daarna kun je aangeven op welk moment van de dag je 
notificaties wilt ontvangen. Je kunt dit later weer aanpassen.  
Druk op de knop ‘Verder’. 



Uitleg van de app
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Je komt nu in het ‘Overzicht’ met de in te vullen vragenlijsten (dit 
overzicht kun je altijd weer oproepen door onder in het scherm op 
de knop ‘Overzicht’ te klikken). 



Daar zie je de naam van de vragenlijst, hoeveel vragen die 
vragenlijsten heeft en hoelang de vragenlijst nog beschikbaar is. 



Zorg dat je op tijd bent met invullen! Later invullen kan niet. Mocht 
je toch een vragenlijst hebben gemist, dan ga je gewoon met de 
volgende vragenlijst verder.



Iedere vragenlijst heeft een korte introductie, waarna je kunt 
beginnen met het invullen van de vragenlijst. Als de vragenlijst 
helemaal is ingevuld verdwijnt deze uit het overzicht.



Uitleg van de app
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Nadat je alle vragenlijsten minimaal een keer hebt ingevuld, komt 
de knop om een afspraak te maken bij Certe (voor de eerste 
meting) beschikbaar. Plan die afspraak zo snel mogelijk.





 




Onderin het scherm zie je naast de knop Overzicht, ook de 
knoppen Rapportage en Account:

Rapportage

Als je op Rapportage drukt zie je of je alle vragenlijsten hebt 
ingevuld.

Account
Als je op Account drukt kun je: Notificaties instellen, Barcode 
genereren, Algemene voorwaarden lezen, de Privacy policy 
lezen en ook je Account verwijderen. 

Maak een ‘Eten voor de Wetenschap’

afspraak bij Certe. Doe dit voor 8 juli, 23:59. chevron-righttimes



Contact

Op de hoogte blijven?

Heb je na het lezen van deze handleiding nog vragen?



Bezoek  en kijk bij de veelgestelde 
vragen of neem contact op via .

www.etenvoordewetenschap.nl
etenvoordewetenschap@rug.nl

Volg ons op sociale media
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https://www.etenvoordewetenschap.nl
mailto:etenvoordewetenschap@rug.nl
https://www.facebook.com/EtenvoordeWetenschap/

