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PERS BERICHT 

Nieuwe versie van Daysy, de Lifestyle Fertility Tracker, Nu 
Beschikbaar: de nieuwe Daysy- fertility tracker, samen met 
de bijbehorende smartphone-app DaysyView, biedt 
vrouwen nu extra gemak en flexibiliteit bij het volgen en 
managen van hun menstruatiecyclus. 
 

Zürich / Philadelphia, maart 2019 - Valley Electronics heeft deze maand de 
beschikbaarheid aangekondigd van een nieuwe versie van Daysy, een lifestyle 
fertility tracker. De fertility tracker bevat nu innovatieve nieuwe functies, zoals 
een verbeterd ontwerp, een oplaadbare batterij en een geoptimaliseerde 
gebruikersinterface. De nieuwe Daysy communiceert via Bluetooth®, 
waardoor gebruikers hun gegevens eenvoudiger kunnen synchroniseren met 
hun smartphones of tablets. Met de bijbehorende app, DaysyView, delen 
gebruikers gegevens met hun partner en artsen, waardoor het voor vrouwen 
gemakkelijker wordt om hun menstruatiecyclus te volgen en hun eigen 
gezinsplanningsbeslissingen te nemen. 
 
"Het aantal vrouwen dat een fertility tracker gebruikt om hun menstruatiecyclus te volgen, groeit met 
de tijd. Met de persoonlijke ervaring van 500.000 gebruikers en meer dan drie decennia van 
onderzoek hebben we consequent digitale mogelijkheden gecreëerd voor een betere kennis van de 
cyclus en hun lichaam. Duizenden vrouwen werden vanmorgen wakker en namen hun basale 
lichaamstemperatuur op met Daysy, en kregen dat unieke rode, groene of gele vruchtbaarheidsstatus 
lichtje". Zegt de uitvinder van Daysy en Managing Director van Valley Electronics Natalie Rechberg-
Egly. 
 
De nieuwe Daysy-functies zijn zorgvuldig geoptimaliseerd om tegemoet te komen wat de vrouwen 
vandaag de dag willen: een natuurlijke en betrouwbare methode om hun menstruatiecyclus te 
observeren, zodat ze met precisie en zelfvertrouwen kunnen voorspellen wanneer ze waarschijnlijk 
vruchtbaar zijn en wanneer niet. Het apparaat berekent voornamelijk de vruchtbaarheid op basale 
temperatuur: gebruikers moeten het apparaat 's morgens eenvoudig onder hun tong plaatsen, de 
menstruatie invoeren en de uiterst gevoelige, geïntegreerde thermometer van Daysy bepaalt 
vervolgens de vruchtbaarheid status van de gebruiker en geeft de resultaten weer met behulp van 
LED-lampjes. 

 
"Onze missie is om vrouwen te voorzien van de kennis en de hulpmiddelen die ze nodig hebben om 
meer te weten te komen over hun menstruatiecyclus, hun vruchtbaarheid en hun lichaam. Dit helpt 
hen om, misschien wel de belangrijkste beslissingen in hun leven, op een onafhankelijke, 
zelfbepaalde manier te maken," zegt Natalie. "Daysy heeft een brede kring van trouwe gebruikers en 
fans", legt ze verder uit. "We zijn blij dat 98% van de gebruikers Daysy zou aanbevelen aan hun 
vrienden." 
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Daysy is een intelligente tool die je lichaam leert kennen en 
is gemaakt om tegemoet te komen aan de dagelijkse 
behoeften van vrouwen - en het wordt nog beter! 

 
Daysy is niet alleen een tijdelijke trend, maar eerder de enige wetenschappelijk goedgekeurde 
fertiliteitsmeter op de markt, met meer dan 30 jaar onderzoek en de persoonlijke ervaring van meer 
dan 500.000 gebruikers. 
Met behulp van een intelligent algoritme op basis van wetenschappelijk onderzoek, langdurige 
observatie en goed ontwikkelde technologie, herkent, analyseert en toont Daysy de individuele 
menstruatiecyclus van de gebruiker. De op technologie gebaseerde temperatuurmethode die Daysy 
gebruikt, is een van de meest betrouwbare methoden ter wereld voor het volgen van vruchtbaarheid. 
 
Valley Electronics 'nieuwste versie van Daysy is nu een aanvulling op de bestaande troeven van het 
originele product en zijn bewezen staat van dienst met een reeks nieuwe functies. Synchronisatie is 
verbeterd met de implementatie 
van de Bluetooth®-technologie, terwijl een robuustere behuizing een oplaadbare batterij (via 
microUSB-kabel) en een gebruiksvriendelijke activeringsknop bevat die lijkt op die van smartphones. 
Gebruikers kunnen nu de menstruatie van vorige dagen rechtstreeks op hun Daysy bewerken. "Elke 
stap in de innovatie berust op de feedback van onze klanten vanaf het ontstaan. Zij zijn de wortels van 
onze stamboom. We zijn pionier op het gebied van Femtech, maar onze gebruikers lopen voorop! ", 
Zegt Natalie. 
 

Analyseer uw gegevens digitaal met de DaysyView-app 
 
Dankzij de DaysyView-app kunnen gebruikers Daysy verbinden aan hun smartphone, waardoor een 
reeks nieuwe digitale mogelijkheden ontstaat om het inzicht van gebruikers in hun eigen cycli en 
lichaam te vergroten. 
 
De gegevens die Daysy verzamelt, kunnen automatisch worden gedeeld met mobiele apparaten met 
behulp van de Bluetooth® interface, waardoor de DaysyView-app laat zien wat er intern in Daysy 
verzameld wordt, waardoor alle metingen en berekeningen van het apparaat worden onthuld, " legt 
Natalie uit. Het nieuwe app ontwerp is meer intuïtief en stelt gebruikers in staat informatie in te voeren 
over de consistentie van hun cervicaal slijm, een teken dat gebruikt kan worden om de vruchtbare 
fase te bepalen. "Meer kennis. Meer keuze. Meer vrijheid. Jij hebt de controle. Daysy is de tool. De 
app is de grotere weergave van uw gegevens ", zegt Natalie. 
 
Als u vragen heeft over Daysy of als u meer informatie wilt over hoe u uw Daysy bestelt, neem contact 
op met info@daysynederland.com 

 
 
Over Daysy 
 
Als medisch apparaat en levensstijl fertility tracker, laat Daysy vrouwen met het verlangen naar een 
gezondheidsbewuste levensstijl hun individuele menstruatiecyclus controleren en hun vruchtbare en 
onvruchtbare fasen in natuurlijke harmonie met hun lichaam bepalen. Daysy is een betrouwbare en 
wetenschappelijk ondersteunde fertility tracker waarmee vrouwen hun vruchtbare fasen nauwkeurig 
kunnen onderscheiden van hun onvruchtbare fasen op basis van een gevoelige basale 
lichaamstemperatuurmeting. De methode is eenvoudig en betrouwbaar en ondersteunt stellen in het 
besluitvormingsproces rond hun gezinsplanningsdoelen. 

 
Over Valley Electronics 
 
Valley Electronics AG, opgericht in 1986 en gevestigd in Zürich, Zwitserland, is een internationaal, op 
onderzoek gebaseerd, medisch technologiebedrijf met een lange geschiedenis van het ontwikkelen en 
distribueren van fertility trackers. Dankzij deze opgebouwde kennis heeft Valley Electronics 
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betrouwbare, precieze en gebruiksvriendelijke technologie voor natuurlijke vruchtbaarheidscontrole 
kunnen produceren en op de markt kunnen brengen. Valley Electronics is gevestigd in Zwitserland, 
Duitsland en de VS en is met haar gelieerde ondernemingen actief in meer dan 40 landen. 

 
Over FABM 
 
De term "fertility awareness gebaseerde methoden" (FABM's) verwijst naar verschillende manieren 
om de vruchtbare en onvruchtbare fasen van de menstruatiecyclus te bepalen en kan gebruikt worden 
voor gezinsplanning. 
Alle op fertility awareness gebaseerde methoden berusten op dat vrouwen hun menstruatiecyclus 
begrijpen en herkennen en hoe de methoden hun vruchtbaarheid beïnvloeden. De vruchtbare en 
onvruchtbare dagen in de cyclus van een vrouw worden gedefinieerd met behulp van natuurlijke 
fysiologische symptomen, en FABM's geven koppels de exacte informatie die ze nodig hebben om de 
dagen in elke cyclus te identificeren wanneer de vrouw het meest waarschijnlijk vruchtbaar is. Er zijn 
verschillende methoden. Om FABM's effectief te laten zijn, is een voorafgaande periode van oefening 
en continuïteit bij het observeren van de maandelijkse cyclus vereist. Door regelmatig gebruik te 
maken van hulpmiddelen voor het volgen van vruchtbaarheid, zoals het medische apparaat Daysy, 
kunnen vrouwen een extreem hoge mate van precisie bereiken met betrekking tot hun kennis van hun 
menstruatiecyclus. De stijgende populariteit van FABM's is een antwoord op de groeiende behoefte 
van vrouwen om zelf beslissingen te nemen over hun lichaam, om hormonale onevenwichtigheden te 
voorkomen en om het gevoel en het vertrouwen in de signalen die hun lichaam geeft te herwinnen. 

 
#Loveyourbody - Meer controle over je eigen lichaam 
 
Liefde heeft vele facetten, maar bovenal gaat het om toewijding, zorgzaamheid, aandacht, vertrouwen 
en nabijheid. Als je van je lichaam houdt, respecteer je het, leer je erover, 
let op de signalen die het aangeeft, en leer het te vertrouwen. Daysy wil vrouwen helpen om dat te 
doen door hun bewustzijn van hun eigen lichaam te versterken. Daysy stelt vrouwen in staat hun 
cyclus te monitoren en hun vruchtbare en onvruchtbare fasen op een geheel natuurlijke manier te 
bepalen, synchroon met hun lichaam. 

 
#loveyourbody #listentoyourbody  
#yourbodyknowsbest #letyourdecide 

 
Pers contact 
Voor meer informatie, neem contact op  

 
Patricia Dijkema 
Daysy Nederland 
E-mail: info@daysynederland.com 
Tel: 06 – 57 58 68 44 
 
U vindt meer informatie op daysynederland.com 
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