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Natuurlijke, Zelfbepalende Fertility Tracking met Daysy 
 
Daysy is een methode waarmee vrouwen hun menstruatiecyclus op een natuurlijke en 
nauwkeurige manier kunnen volgen. Met Daysy krijgen vrouwen de kracht om meer over 
hun lichaam te leren en de fasen van hun menstruatiecyclus te begrijpen. 
 
Daysy is een lifestyle-fertility-tracker. Met de basale temperatuur methode bepaalt Daysy de 
vruchtbare en onvruchtbare fase van de gebruiker. Daysy ondersteunt stellen in het 
besluitvormingsproces rond hun gezinsplanningsdoelen. 
 
Om vruchtbare en onvruchtbare dagen te onderscheiden, meten gebruikers hun basale 
temperatuur 's morgens met de uiterst gevoelige geïntegreerde thermometer. Daysy 
berekent met zijn beproefde, uiterst betrouwbare algoritme de vruchtbaarheidsstatus van 
de gebruiker en geeft dit weer met behulp van geïntegreerde LED's: 
 
Rood = vruchtbaar. 
Knipperend rood = verspelde ovulatie. 
Groen = niet vruchtbaar. 
Geel = leerfase, er is een cyclus fluctuatie. 
 
De database op elk apparaat bevat informatie over de menstruatiecycli van vrouwen in 
verschillende realistische situaties. In de loop van 30 jaar, een groot aantal specifieke 
scenario's is geïntegreerd in de database, waaronder menstruatiecycli die worden beïnvloed 
door stress, slaapgebrek, alcoholgebruik en een aantal andere factoren - die allemaal de 
maandelijkse ritmes van vrouwen kunnen beïnvloeden. Met elke meting, leert Daysy de 
unieke cyclus van elke gebruiker nauwkeuriger te bepalen. 
 
Daysy is ontwikkeld als een medisch hulpmiddel, is overeenkomstig geregistreerd en wordt 
continu bewaakt door een gecertificeerd kwaliteitsmanagementsysteem. 
 
Daysy wordt vervaardigd in Duitsland en wordt verkocht in meer dan 40 landen over de hele 
wereld. 
 
Daysy is betrouwbaar en nauwkeurig 
 
Dankzij een intelligent algoritme op basis van wetenschappelijk bewijs, langdurige 
observatie en goed ontwikkelde technologie, biedt Daysy de hoogste kwaliteit, 
betrouwbaarheid en precisie wat betreft het volgen van vruchtbaarheid. 
 
Valley Electronics AG produceert de Daysy fertility tracker werkt continu aan het verbeteren 
van Daysy. Valley Electronics heeft de afgelopen jaren verschillende onderzoeken uitgevoerd 
die de betrouwbaarheid van Daysy bewijzen. 
 
Talrijke onderzoeken die door het bedrijf worden ondersteund, tonen aan dat het algoritme 
van Daysy onderscheid maakt tussen de vruchtbare en onvruchtbare fase met een 
nauwkeurigheid van meer dan 99%. 
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DaysyView: sluit Daysy aan op je smartphone 
 
Met behulp van de DaysyView-app is Daysy compatibel met een smartphone. Door Daysy 
aan elkaar te koppelen, kunnen verschillende opties worden gebruikt om de kennis over de 
individuele menstruatiecycli en het lichaam van gebruikers digitaal te verbeteren - en in 
staat te stellen deze informatie te delen met partners of artsen. 
 
Met de DaysyView-app kunnen gebruikers Daysy met een mobiel verbinden en hun 
gegevens bekijken. De app biedt een nette weergave van een kalender met vruchtbare en 
onvruchtbare dagen en geeft vruchtbaarheidsdiagrammen weer. 
 
Afbeelding 2: Daysy kan via Bluetooth® worden verbonden met de DaysyView-app. 
 
Daysy is geen vorm van anticonceptie 
 
Daysy is geen vorm van anticonceptie. Als een fertility awareness gebaseerde methode 
(FABM) kan Daysy worden gebruikt voor gezinsplanning. Daysy ondersteunt koppels in het 
besluitvormingsproces rond hun gezinsplanningsdoelen. 
 
Valley Electronics AG is van mening dat methoden die gebaseerd zijn op fertility awareness 
noch de conceptie rechtstreeks beïnvloeden, noch kunnen worden geclassificeerd als een 
vorm van anticonceptie. 
 
Pers contact 
Voor meer informatie, neem contact op 
 
Daysy Nederland 
Patricia Dijkema 
info@daysynederland.com 
https://www.daysynederland.com 
06 – 57 58 68 44 
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