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Daysy fertility-tracker bekroond met Red Dot 
Design Award 

  

Technische innovaties die de gezondheid van vrouwen ondersteunen – samengevat 
onder de noemer #femtech – zijn in opmars. Met name intelligente methodes om de 
menstruatie- en vruchtbaarheidscyclus te monitoren, zonder gebruik van 
synthetische hormonen, winnen aan populariteit. Dat blijft ook in de internationale 
designwereld niet onopgemerkt. Cycluscomputer Daysy 2.0. won recent een Red Dot 
Design Award 2019 in de categorie Healthcare. Deze prestigieuze designprijs 
wordt op 8 juli uitgereikt. 
 

Erkenning voor Zwitserse #femtech pionier 

Producent van de innovatieve fertility-tracker Daysy, het Zwitserse bedrijf Valley 
Electronics, is pionier op het gebied van menstruatiecyclus gerelateerde #femtech. 
De bekroonde cycluscomputer Daysy 2.0. met Bluetooth® en bijbehorende 
Smartphone-app DaysyView werd maart 2019 gelanceerd.  
 
De Red Dot Design Award wordt jaarlijks toegekend aan productdesign dat bovengemiddeld 
innovatief, kwalitatief, functioneel, duurzaam en ergonomisch is. ‘Dit zijn exact de kernwaarden die 
wij als uitgangspunt hadden bij het ontwerpen van Daysy,’ zegt Natalie Rechberg-Egly, Managing 
Director van Valley Electronics en tevens hoofdontwerper van de cycluscomputer. ‘Wij wilden niet 
alleen een betrouwbare en gebruiksvriendelijke, maar ook een visueel aantrekkelijke cycluscomputer 
ontwikkelen. Wij zijn blij dat de jury deze kernwaarden heeft opgemerkt én erkend.’ 
  

Al meer dan 500.000 tevreden gebruikers 

Het aantal vrouwen dat een cycluscomputer gebruikt, groeit gestaag. Wereldwijd telt Daysy al meer 
dan 500.000 tevreden gebruikers. Maar liefst 98% van hen zou Daysy aanbevelen aan vrienden en 
bekenden. Gebruikers meten dagelijks hun basale lichaamstemperatuur onder de tong, voeren 
menstruatiedagen in en krijgen op basis van deze persoonlijke meting plus een algoritme, binnen één 
minuut inzicht in hun vruchtbare en niet vruchtbare dagen. Deze worden met gekleurde LED-lampjes 
aangegeven. Rood staat voor vruchtbaar, groen voor niet vruchtbaar en geel staat voor een leerfase. 
  
Via de bijbehorende DaysyView-app kunnen extra gegevens worden ingevoerd, zoals de consistentie 
van het vaginaal slijmvlies, kan de persoonlijke menstruatie- en ovulatiegeschiedenis worden 
teruggekeken én kan naar komende cycli worden vooruitgeblikt. Fertility Awareness-based Method 
Daysy is een medische lifestyle tool waarmee je de gezondheid tot in detail kunt monitoren doordat 
veranderingen in de cyclus in één oogopslag zichtbaar zijn. Deze gegevens kunnen desgewenst 
eenvoudig met een arts, vruchtbaarheidscoach of de eigen partner worden gedeeld.  
  

Natuurlijke gezinsplanning zonder hormonen 

De term Fertility Awareness-based Method (FAB of FABM) verwijst naar verschillende methoden om 
de vruchtbaarheidscyclus te monitoren middels de basale lichaamstemperatuur - die vlak na de 
ovulatie licht stijgt - en de beoordeling van het vaginaal slijmvlies. Gemiddeld telt de 
menstruatiecyclus maar zes vruchtbare dagen. FABM kan worden ingezet bij natuurlijke 
gezinsplanning; om de vruchtbaarheidskans te vergroten of om inzicht te krijgen in wanneer men 
zwangerschap juist moet voorkomen. 
  



Cycluscomputer Daysy is een technisch geperfectioneerde vorm van FAB of FABM, gebaseerd op 
dertig jaar onderzoek en de algoritmen van duizenden menstruatiecycli. Zoals bij elke vorm van FAB 
of FABM is een leerfase nodig; een periode waarin het apparaat de persoonlijke cyclus van de 
gebruiker leert kennen. Als de cycluscomputer geregeld wordt gebruikt, kan een extreem hoge mate 
van precisie ofwel kennis van de eigen menstruatie- en vruchtbaarheidscyclus worden bereikt. 
  

Over Daysy Nederland 

‘De Fertility Awareness-based Method komt tegemoet aan de wensen van een groeiende groep 
vrouwen die een natuurlijke leefstijl ambieert,’ zegt Patricia Dijkema van Daysy Nederland. ‘Zij 
zoeken een betrouwbare methode om hun menstruatie- en vruchtbaarheidscyclus te monitoren, 
zonder de synthetische hormonen die de natuurlijke menstruatiecyclus onderdrukken.’ 
  

Het gebruik van hormonale anticonceptie is nog altijd hoog, ook al daalt het gebruik 
van de anticonceptiepil al jaren gestaag. In 2017 koos 27,3% van de Nederlandse 
vrouwen voor de pil, in 2003 was dat nog 41% (Bron: Seksuele Gezondheid in 
Nederland/Leefstijlmonitor, Rutgers i.s.m. RIVM, 2017). ‘Steeds meer vrouwen 
ervaren de nadelen van hormonale anticonceptie. Zij hebben bijvoorbeeld last van 
een verminderd libido, stemmingswisselingen of somberheid. De 
belangrijkste epidemiologische studie in haar soort, in 2016 gepubliceerd in het 
Journal of the American Medical Association (JAMA), associeert hormonale 
anticonceptie zelfs met depressie.’ 
‘De groeiende populariteit van de cycluscomputer is het directe gevolg van de toenemende behoefte 
van vrouwen om met hun natuurlijke cyclus te leven, op signalen van hun lichaam te vertrouwen en 
zo hormonale disbalans te voorkomen,’ aldus fertility expert en orthomoleculair therapeut Patricia 
Dijkema, die advies geeft bij een breed scala aan vruchtbaarheids- en menstruatieproblemen. 
  

Over Valley Electronics 

Het Zwitserse Valley Electronics AG, opgericht in 1986, is een toonaangevend, medisch 
technologiebedrijf met ruim drie decennia ervaring in het ontwikkelen en distribueren van fertility 
trackers. Valley Electronics heeft vestigingen in Zwitserland en de Verenigde Staten en is actief in 
meer dan 40 landen. Daysy is sinds 2014 op de markt. De bekroonde Daysy 2.0. met Bluetooth® werd 
maart 2019 gelanceerd. 

  
Over de Red Dot Design Award 

De Red Dot Design Award is al 60 jaar een van de grootste en belangrijkste ontwerpwedstrijden ter 
wereld. In 2019 dienden ontwerpers en producenten uit 55 landen 5.500 producten in voor 
beoordeling. De internationale jury bestaat uit specialisten uit de design- en architectuurwereld. 
  
De officiële prijsuitreiking van de Red Dot Design Award is op 8 juli 2019 tijdens het Red Dot Gala in 
het Aalto Theater in het Duitse Essen. De winnende ontwerpen zijn van 12 juli tot 25 augustus 2019 
te zien in het Red Dot Design Museum Essen, tijdens de expositie Design on Stage. Daarnaast wordt 
Daysy in het Red Dot Design Yearbook op de website www.red-dot.de en in de Red Dot Design-app 
opgenomen. 
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Voor meer informatie, beeldmateriaal en/of interviews: 
Daysy Nederland 

https://jamanetwork.com/journals/jamapsychiatry/fullarticle/2552796
http://www.red-dot.de/


Patricia Dijkema  
Telefoon: 06–57586844  
E-mail: info@daysynederland.com 
Website: www.daysynederland.com 
  
Dit persbericht is verstuurd via het persadressenbestand van Period Media BV. Uitschrijven voor toekomstige 
nieuwsberichten over vrouwengezondheid en hormonen kan door deze e-mail te beantwoorden met de tekst 
‘uitschrijven’. 
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