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De laatste vijf jaar is het gebruik van sport- en gezondheid gerelateerde smartphone
applicaties exponentieel gegroeid. Grote groepen beoefenaars van individueel te
beoefenen sporten zoals hardlopen, fietsen en wandelen, maken gebruik van diverse
sportapps. Maar welke (populaire) sportapp past bij welk type van gebruiker/
professional op basis van doelstellingen en wensen? Dit kan variëren van sport- en
beweegstimulering, trainingsbegeleiding, gezondheidsbevordering, community
building en monitoring.
In dit symposium wordt hier dieper op ingegaan op basis van empirische evidentie. ‘Voor iedereen
een App!?’ is tevens de titel van het SIA-RAAK project, dat op 1 april 2016 van start ging, waarbij Fontys
Sporthogeschool als penvoerder samen met een multidisciplinair consortium (Fontys, HvA, inHolland,
UU, UM, TU/e, Mulier Instituut en diverse gemeenten, sportbonden, brancheorganisaties en MKB’ers)
onderzoek doet naar de ontwikkeling van een beslistool voor het gebruik van populaire sportapps. Dit
project wordt medegefinancierd door Regieorgaan SIA, onderdeel van de Nederlandse Organisatie voor
Wetenschappelijk onderzoek.
Doel en verloop van het symposium: In het symposium ‘Voor iedereen een app!?’ wordt kort toelichting
gegeven bij de doelstellingen en het verloop van het gelijknamige SIA-RAAK project en wordt vervolgens
door middel van vier presentaties dieper ingegaan op deze thematiek, waarin een combinatie van
kwalitatief onderzoek, kwantitatief onderzoek en ontwerpend onderzoek aan bod komt. Voor deze
presentaties werken onderzoekers van Fontys Sporthogeschool, TU Eindhoven, Mulier Instituut en
Hogeschool van Amsterdam samen. Na deze presentaties wordt door middel van een interactieve
werkvorm een korte discussie voorzien.
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Voor iedereen een app!?

Make it count!: Toepassingsgericht onderzoek heeft meer dan ooit waarde voor het werkveld. Het
thema van het symposium ‘Voor iedereen een app!?’ past hier uitstekend in. Steeds meer mensen gaan
ongebonden sporten en doen dit veel al in sporten zoals hardlopen en sportief fietsen. Deze sporten zijn
relatief eenvoudig te beoefenen op een moment en locatie naar keuze. Dit biedt veel perspectieven voor
een verhoging van de sportdeelname. Ook maken steedse grotere groepen van deze sporters gebruik van
sportapps. Deze tendens heeft mogelijk ook een keerzijde. Door het ontbreken van begeleiding en sociale
support (die veelal geboden wordt door trainers en coaches, al dan niet vanuit sportverenigingen) ontstaan
drop-out en/of wordt advies gezocht in apps. Maar kunnen deze apps dat wel en welke app is dan geschikt
voor welke behoeften en welke personen? Door hierin een optimale match te zoeken kan beter ingespeeld
worden op de behoeften van individuele sporters en kunnen beleidsmakers en sportaanbieders (zoals
sportverenigingen) hier beter op inspelen.
Trekker symposium: Steven Vos
Lector ‘Move to Be’ – Fontys Sporthogeschool
Deeltijd Hoogleraar ‘Design & Analysis of Intelligent Systems for Vitality & Leisure Time Sports’ – TU
Eindhoven
Steven Vos is Lector ‘Move to Be’ bij Fontys Sporthogeschool en (deeltijd) Hoogleraar ‘ Design and Analysis
of Intelligent Systems for Vitality and Leisure Time Sports’ aan deTU Eindhoven. Daarnaast is hij verbonden
aan de de Faculteit Bewegings- & Revalidatiewetenschappen (KU Leuven). Met zijn leerstoelen wil hij,
samen met zijn team van enthousiaste onderzoekers, nadrukkelijk bijdragen aan het slim en duurzaam
verankeren van verantwoord sporten en bewegen, onder meer door het stimuleren en faciliteren van een
actieve levensstijl op maat van personen, hun omgeving en de setting waarin ze vertoeven. Hij is onder
meer penvoerder van het SIA-RAAK project ‘Voor iedereen een app!?’.
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De helft van alle Nederlanders voldoet niet aan de nationale beweegnorm. Bestaande
beweeginterventies voor deze groep zijn arbeidsintensief en kostbaar. Deze studie
onderzoekt of een interactieve smartphone app (BAMBEA) gebaseerd op
gedragsveranderingstheoriëen in combinatie met Bluetooth beacons kan bijdragen aan
het motiveren van beginnende sporters om meer te bewegen.
Methode : Op basis van gedragsveranderingstheoriëen is een smartphone app ontwikkeld. De app
motiveert de gebruiker om te bewegen (wandelen, hardlopen) door het ondersteunen bij het stellen van
doelen [1], het aanbieden van locatie specifieke instructionele-(beweeginstructies in video) en
motivationele-feedback (motivatie berichten) [2] en het gezond belonen van inzet [3]. De app is getest in
ons living lab: het Oosterpark in Amsterdam. Het park is uitgerust met Bluetooth beacons (zendertjes die
elke seconde een signaal versturen) waarmee de app de locatie van de gebruiker bepaalt. Tien gemiddeld
actieve gebruikers hebben gedurende tien weken deelgenomen. Na afloop zijn interviews afgenomen om
inzicht te verkrijgen in de werkzame elementen van de app en nieuwe behoeften betreffende beweeg
apps te inventariseren.
Resultaten : Naar aanleiding van de interviews worden verbeterpunten aan op design, functionaliteiten en
terminologie doorgevoerd. We verwachten dat dit leidt tot afname van de waargenomen problemen en
een toegenomen tevredenheid bij de gebruikers.
Discussie en conclusie : Deze studie laat het belang zien van het testen op gebruiksvriendelijkheid van een
app die motiveert tot bewegen in een living lab. We verwachten dat de studie resulteert in een app met
een hogere gebruiksvriendelijkheid met als gevolg een toename in het gebruik van de app en het
beweeggedrag van de deelnemers.
Make it count : De positieve effecten van bewegen zijn bekend en toch voldoen veel mensen niet aan de
richtlijnen voor gezond bewegen. Het gebruik van de BAMBEA app met zijn locatie specifieke feedback
(dmv beacons), theoretische basis en focus op de beginnende sporter biedt perspectieven voor
stimulering van het beweeggedrag van deze groep.
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