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Samenvatting

In beweging: Toepassingen van intelligente technologie voor het stimu-
leren van lichaamsbeweging
Voldoende lichaamsbeweging is een belangrijke voorwaarde voor gezondheid. Ondanks het

feit dat de voordelen van beweging voor de fysieke en mentale gezondheid algemeen bekend

zijn, beweegt ongeveer de helft van de volwassen bevolking in westerse landen minder

dan door gezondheidsinstanties wordt aanbevolen. Er zijn daarom effectieve en boeiende

interventies nodig om lichaamsbeweging te stimuleren. Moderne (mobiele) technologie

biedt nieuwe mogelijkheden om mensen te helpen voldoende actief te worden of te blijven.

Dit proefschrift behandelt verschillende aspecten van het gebruik van technologie om ge-

dragsverandering op het gebied van lichaamsbeweging te stimuleren. Daarnaast presenteert

het een ontwerp van een intelligente app die de gebruikers motiveert meer te bewegen (het

Active2Gether systeem). Daarbij worden technieken uit (mobiele) technologie en kunstma-

tige intelligentie toegepast, evenals wetenschappelijke kennis uit mensgerichte disciplines

binnen de psychologie en de sociale wetenschappen. Ook wordt er uitgebreid aandacht

besteed aan de rol van sociale processen bij het tot stand brengen en handhaven van gezond

gedrag.

In het eerste deel wordt de stand van zaken rondom mobiele interventies voor gedrags-

verandering op het gebied van lichaamsbeweging in kaart gebracht, evenals de behoeftes,

wensen en voorkeuren van beoogde gebruikers. Hiermee wordt inzicht verkregen in de

eisen aan zulke interventies. Uit de resultaten blijkt dat het belangrijk is om meer en beter

gebruik te maken van de beschikbare kennis en technologie: enerzijds door meer gedrags-

veranderingstechnieken (die samenhangen met effectiviteit) toe te passen, en anderzijds

door meer technologieën (die slimmere en persoonlijkere ondersteuning mogelijk maken) te

implementeren. Onderzoek naar de voorkeuren van gebruikers liet zien dat ze een interventie

willen die de rol heeft van een virtuele persoonlijke coach.

Ten tweede wordt de rol van computationele modellen in de ontwikkeling van mobiele

interventies voor lichaamsbeweging besproken. Een computationeel model van psychoso-

ciale invloeden op lichamelijk gedrag wordt uitgebreid behandeld, met de nadruk op het

toepassen ervan in een daadwerkelijk systeem voor gedragsverandering. Eerste studies naar

de validiteit van het model tonen veelbelovende resultaten. Daarnaast wordt een parameter

tuning algoritme toegepast om de variatie in de simulatie-uitkomsten te vergroten. Deze

beide stappen dragen bij aan de betrouwbaarheid van het model, waarmee de keuze om het

model te integreren in de zogenaamde ‘reasoning engine’ van het Active2Gether systeem

kan worden verantwoord.
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De rol van sociale processen in het tot stand brengen van gedragsverandering wordt ook

behandeld. Data analyse van gebruikers van een online coachingprogramma laat zien dat

gebruikers die er (ten tijde van de interventie of op een later moment) voor kiezen om deel te

nemen aan de online community meer profiteren van het programma dan gebruikers die dat

niet doen. Ook dragen twee data analyse studies bij aan de validiteit van een computationeel

model van de verspreiding van emoties, attitudes en gedragingen door sociale netwerken,

ook wel ‘social contagion’ (‘sociale besmetting’) genoemd. Daarnaast worden verschillende

methoden om dergelijke processen toe te passen in gedragsveranderingssystemen onderzocht,

bijvoorbeeld het wijzigen van verbindingen in een sociaal netwerk van een gebruiker om het

proces van sociale besmetting te sturen en het selecteren van andere gebruikers voor sociale

vergelijking, waarbij rekening wordt gehouden met de voorkeur van de gebruiker. Deze

bevindingen dragen bij aan waardevolle richtlijnen voor ontwikkelaars van interventies voor

gedragsverandering.

Tot slot presenteert dit proefschrift een volledige beschrijving van het proces van het

ontwikkelen en evalueren van een innovatieve mobiele interventie voor gedragsverandering

op het gebied van lichaamsbeweging. Daarbij wordt ook een aantal ideeën voor mogelijke

verbeteringen van zulke systemen aangedragen.

Dit proefschrift draagt bij aan het vakgebied van intelligente interventies voor gedrags-

verandering op het gebied van lichaamsbeweging, door te onderzoeken hoe toepassingen

van technologie kunnen helpen het gedrag van mensen te analyseren, te interpreteren en te

beïnvloeden. Daarnaast presenteert dit proefschrift praktische stappen en inzichten rondom

de ontwikkeling van een dergelijke intelligente interventie voor lichaamsbeweging. Wij

hopen en verwachten dat dit werk daarom bijdraagt aan de verdere ontwikkeling van ge-

avanceerde interventies die lichaamsbeweging stimuleren, en daarmee tot een gezondere

samenleving.


