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Wat vinden sportprofessionals belangrijke kenmerken van sport-apps? Een Delphi-panel
onderzoek onder experts

Inleiding
Sportapplicaties (apps) kunnen toegevoegde waarde hebben in de begeleiding van breedtesporters, zoals
hardlopers, fietsers en wandelaars1,2. Het doel van dit onderzoek was bepalen wat sportprofessionals de
belangrijkste kenmerken vinden van sportapps. Dit geeft input voor de ontwikkeling van een keuzehulp
voor sportapps, passend bij behoeften en verwachtingen van professionals en hun cliënten.
Methode
Middels een Delphi-onderzoek3 werd gezocht naar consensus over de belangrijkste criteria voor
sportapps. De volgende thema’s werden hierbij onderzocht: sport- en beweegstimulering,
trainingsbegeleiding, gezondheidsbevordering, community building en monitoring. Dit werd gedaan voor
twee groepen experts: (personal) trainers en coaches (n=7) en leefstijlprofessionals en fysiotherapeuten
(n=7) met sterke affiniteit met sportapps. De Delphi-methode bestond uit twee rondes: (1) een online
vragenlijst (maart 2017) en (2) een terugkoppeling van de eerste ronde met een nieuwe vragenlijst (mei
2017).
Door een grote verscheidenheid aan antwoorden en perspectieven, bleek consensus lastig te vinden.
Daarom is het Delphi-onderzoek vroegtijdig beëindigd. De verzamelde data zijn aangevuld met korte
telefonische interviews, die verbatim zijn uitgeschreven en gecodeerd.
Resultaten
De vragenlijst uit de eerste ronde is door alle professionals ingevuld. Daarnaast zijn zeven professionals
geïnterviewd (vier fysiotherapeuten en drie trainers).
Uit de vragenlijsten bleek dat de (personal) trainers en coaches monitoring en community building de
belangrijkste doelen vinden om apps voor in te zetten. Voor de fysiotherapeuten en leefstijlprofessionals
waren dit trainingsbegeleiding, gezondheidsbevordering en monitoring.
De voorlopige interview resultaten lieten zien dat een combinatie van individuele doelen stellen en
monitoring als belangrijk werd ervaren. Andere belangrijke kenmerken waren o.a. een coachfunctie, een
schema uitzetten, mentale steun en een contactfunctie. Ook gebruiksvriendelijkheid werd aangekaart als
belangrijke functie.

Conclusie en discussie
Het bleek voor sportprofessionals niet eenvoudig om kenmerken van sport-apps te beoordelen en
consensus bleek lastig te vinden over de belangrijkste kenmerken. De verwachtingen lijken groot, maar
worden nog onvoldoende ingelost door beschikbare apps.

Dit onderzoek is onderdeel van het project ‘Voor iedereen een app?!’, medegefinancierd door
Regieorgaan SIA onderdeel van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).
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