Amsterdam University of Applied Sciences

Langdurend sport app gebruik in hardlopers, fietsers en wandelaars
Stegeman, Simone ; Dallinga, Joan; Nibbeling, Nicky; Deutekom, Marije
Publication date
2018
Document Version
Final published version

Link to publication
Citation for published version (APA):
Stegeman, S., Dallinga, J., Nibbeling, N., & Deutekom, M. (2018). Langdurend sport app
gebruik in hardlopers, fietsers en wandelaars. Hogeschool van Amsterdam.

General rights
It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s)
and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open
content license (like Creative Commons).
Disclaimer/Complaints regulations
If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please
let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material
inaccessible and/or remove it from the website. Please contact the library:
https://www.amsterdamuas.com/library/contact/questions, or send a letter to: University Library (Library of the
University of Amsterdam and Amsterdam University of Applied Sciences), Secretariat, Singel 425, 1012 WP
Amsterdam, The Netherlands. You will be contacted as soon as possible.

Download date:09 Jan 2023

08/11/2018, DSO

Langdurend sport app gebruik in hardlopers, fietsers
en wandelaars
Simone Stegeman,
Joan Dallinga, Nicky Nibbeling, Marije Deutekom

Dit onderzoek is medegefinancierd door Regieorgaan SIA onderdeel van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).
1

Introductie
• Onvoldoende fysieke activiteit in Nederlanders
(CBS & RIVM, 2017)

• Kortdurend gebruik verhoogd trainingsfrequentie
(Jee, 2017)

• Bewegingstrackers en mobiele gezondheid
apps als hulpmiddel
• Sport apps: gebruik tijdens of vlak na sporten
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Introductie
• Trans-theoretisch model voor
gedragsverandering
• Langdurig gebruik sport apps
• Gebruik van minimaal 6 maanden
• Onderzoek in fietsers en wandelaars

(Weinberg & Gould, 2010)
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Onderzoeksvragen
• Is langdurend gebruik van sport apps
geassocieerd met regelmatig sporten?

• Welke factoren kunnen langdurend gebruik van
sport apps het best verklaren?
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Methode
• Dam tot Dam evenement 2017
• Inclusie criteria
– Tekenen van toestemming
– 18+
– Gebruik sport app
•

Exclusie criteria
– Geen deelname & geen training
– Onvolledige vragenlijst

•

4.044 hardlopers, 583 fietsers, 1.188 wandelaars
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Onderzoek maten
Is langdurend gebruik van sport apps geassocieerd met
regelmatig sporten?
• Uitkomstmaat: fysieke activiteit (Gezondheidsraad, 2017)
• Determinant: langdurend sportapp gebruik (Weinberg & Gould,
2010)

• Confounders: BMI, leeftijd, opleidingsniveau
• Effectmodificator: geslacht

• Logistische regressie p<0,05
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Onderzoek maten
Welke factoren kunnen langdurend gebruik van sport apps het
best verklaren?

• Uitkomstmaat: langdurend sport app gebruik
– Trainingsfrequentie
• Factoren:
– Leeftijd
– Geslacht
– BMI

– Tevredenheid
– Doel van gebruik
– Houding tegenover sport apps

• Meervoudige regressie analyse p< 0,10
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Onderzoek maten
• Doel van gebruik

• Houding tegenover sport apps
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Resultaten – fietsers
• Langdurige app gebruikers:

• Kortdurige app gebruikers:

– Aantal: 471 (81%)

– Aantal: 112 (19%)

– Leeftijd: 44 jaar (11,90 SD)

– Leeftijd: 45 jaar (12,50 SD)

– Mannen: 322 (77%)

– Mannen: 72 (75%)

– BMI: 25 (2,73 SD)

– BMI: 25 (3,00 SD)

– Regelmatig sporten: 182 (59%) – Regelmatig sporten: 56 (71%)
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Resultaten – fietsers
• Significante negatieve associatie tussen langdurend gebruik
en fysieke activiteit

Ongecorrigeerd model

B (S.E.)
-0,54 (0,27)**

O.R.
0,58

95% B.I.
0,34 – 0,998

p
0,049

Gecorrigeerd model *

-0,64 (0,30)**

0,53

0,30 – 0,95

0,031

* Gecorrigeerd voor BMI

** p<0,05
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Resultaten – fietsers
Trainingsfrequentie ≥2 (%)
Houding tegenover sport
apps
Ik vind het makkelijk om een
sport app te gebruiken.
Ik vind het makkelijk om
informatie uit een sport app te
krijgen.
Doel van gebruik
Vergelijken van prestaties met
die van anderen
Constant

B (S.E.)
-0,89 (0,30)**

O.R.
0,41

95% B.I.
0,22 – 0,78

1,37 (0,48)**

3,95

1,53 – 10,17

082 (0,35)*

2,28

1,14 – 4,53

1,07 (0,34)**

2,90

1,49 – 5,68

-1,52 (0,57)**

0,22

R2= ,165 (Nagelkerke), x2(3)= 33,449, p<0,001 (Omnibus), 2,731, p>0,05 (Hosmer and Lemeshow)
*p<0,05 **p<0,01
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Resultaten – hardlopers
• Langdurige app gebruikers:

• Kortdurige app gebruikers:

– Aantal: 3191 (79%)

– Aantal: 853 (21%)

– Leeftijd: 41 jaar (10,53 SD)

– Leeftijd: 39 jaar (11,45 SD)

– Mannen: 1492 (51%)

– Mannen: 332 (43%)

– BMI: 24 (2,76 SD)

– BMI: 24 (2,88 SD)

– Regelmatig sporten: 2374

– Regelmatig sporten: 609

(74%)

(71%)
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Resultaten – hardlopers
B (S.E.)
0,02 (0,004)**
0,63 (0,16)**

O.R.
1,02
1,87

95% B.I.
1,01 – 1,03
1,38 – 2,54

0,81 (0,16)**

2,25

1,63 – 3,11

0,35 (0,15)*

1,42

1,06 – 1,90

0,42 (0,21)*
0,31 (0,13)*

1,53
1,37

1,01 – 2,32
1,06 – 1,77

0,26 (0,11)*

1,30

1,04 – 1,62

Voorkomen van blessures

-0,50 (0,23)*

0,61

0,39 – ,094

Constant
2

-1,97 (0,34)**

0,18

Leeftijd
Tevredenheid met de sport app
Houding tegenover sport apps
Ik vind het makkelijk om een sport app te
gebruiken
Ik vind het makkelijk om een sport app te
begrijpen
Doel van gebruik
Bijhouden van prestaties
Vergelijken van prestaties met die van
anderen
Motivatie om vaker te trainen

R = ,055 (Nagelkerke); ꭓ2(8)=110,440 , p<0,001 (Omnibus), 4,616, p>0,05 (Hosmer and Lemeshow)
*p<0,05 **p<0,01
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Resultaten – wandelaars
• Langdurige app gebruikers:

• Kortdurige app gebruikers:

– Aantal: 778 (68%)

– Aantal: 368 (32%)

– Leeftijd: 50 jaar (11,48 SD)

– Leeftijd: 49 jaar (10,65 SD)

– Mannen: 188 (29%)

– Mannen: 68 (23%)

– BMI: 26 (3,44 SD)

– BMI: 26 (3,54 SD)

– Regelmatig sporten: 337 (43%) – Regelmatig sporten: 169 (46%)
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Resultaten – wandelaars
Leeftijd

B (S.E.)
0,01 (0,01)*

O.R.
1,02

95% B.I.
1,00 – 1,03

Tevredenheid met sport app

0,88 (0,20) **

2,40

1,62 – 3,56

0,60 (0,23) **

1,83

1,16 – 2,89

Doel van gebruik
Ondersteuning tijdens het trainen

0,48 (0,22)*

1,61

1,05 – 2,47

Constant

-1,22 (0,45) **

0,30

Houding tegenover sport app
Ik vind het leuk om een sport app te
gebruiken tijdens het wandelen

R2=,07 (Nagelkerke); ꭓ2(4)=39,014, p<0,001 (Omnibus), 7,501, p>0,05 (Hosmer and Lemeshow)
*p<0,05 **p<0,01
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Praktische toepassingen
• Negatieve associatie langdurig sport app gebruik en fysieke
activiteit in fietsers
• Geen causaliteit
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Praktische toepassingen
• Leeftijd verklarende factor langdurig sport app gebruik
(hardlopers & wandelaars)
• Competitief element
(hardlopers & fietsers)
• Makkelijk en plezierig in gebruik
• Onderzoek maten
• Toekomstig onderzoek
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