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Samenvatting
Hoofdstuk 1. Veel landen kampen met een bevolking die vergrijst. Veroudering
gaat gepaard met een afnemende capaciteit om dagelijkse taken uit te voeren.
Lichamelijke activiteit kan deze achteruitgang vertragen of verminderen en
daarmee bijdrage aan het vermogen van ouderen om zelfstandig thuis te wonen. Om
actief bewegen bij ouderen te stimuleren bieden buurtcentra beweegprogramma’s
voor senioren aan. In Nederland, bijvoorbeeld, participeren circa 300.000 ouderen
wekelijks in het landelijke programma Meer Bewegen voor Ouderen (MBvO).
Om de fysieke conditie te verbeteren, is één keer per week deelnemen aan een
groepstraining zoals MBvO echter onvoldoende. Om gezondheidswinst te boeken
raadt de Wereldgezondheidsorganisatie het volgende aan:
a) Minimaal 150 minuten per week matig-intensieve aerobe fysieke activiteit,
in periodes van minstens 10 minuten
b) Twee keer per week spierversterkende activiteiten, waarbij de belangrijkste
spiergroepen worden gebruikt
c) Ouderen dienen minimaal 3 keer per week fysieke activiteiten te doen die het
evenwichtsgevoel vergroten en vallen voorkomen
Het beweegprogramma met wekelijkse groepsbijeenkomsten combineren met
het thuis doen van oefeningen kan ouderen helpen om de richtlijnen van de
Wereldgezondheidsorganisatie te behalen. De afgelopen jaren zijn er verschillende
eHealth interventies ontwikkeld die het thuis uitvoeren van oefeningen ondersteunen.
Vooral eHealth interventies die gebruik maken van menselijke begeleiding en
persoonlijke feedback zijn succesvol. Dergelijke blended beweeginterventies voor
ouderen zijn echter zeldzaam. Dit heeft geleid tot de volgende vraagstelling:
Hoe kan mHealth, op een blended wijze, worden ingezet om ouderen te
ondersteunen in het thuis uitvoeren van oefeningen, in aanvulling op
beweegprogramma’s die buurtcentra aanbieden?
Om deze onderzoeksvraag te beantwoorden is de VITAMINE interventie ontwikkeld
en geëvalueerd volgens het Medical Research Council (MRC) raamwerk.
Hoofdstuk 2. Om de attitudes van ouderen over een blended beweegprogramma te
verkennen, zijn er acht focusgroepen gehouden met 48 ouderen die deelnamen aan
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het MBvO programma. Door omstandigheden zijn bijdragen van 30 deelnemers,
met een gemiddelde leeftijd van 74 jaar, geanalyseerd. Om de betrouwbaarheid
te vergroten hebben twee onderzoekers onafhankelijk van elkaar de transcripten
van de interviews gecodeerd met de drie determinanten van de zelf-determinatie
theorie: autonomie, competentie en verbondenheid. De uitkomsten toonde
aan dat behoud van zelfredzaamheid (autonomie) en het in contact blijven met
anderen (verbondenheid) de belangrijkste drijfveren waren om deel te nemen
aan de wekelijkse groepstraining. De deelnemers zagen de voordelen van het
thuis uitvoeren van oefeningen, maar hadden bedenkingen over de motivatie die
nodig is om vol te houden, het ontbreken van begeleiding en de veiligheid zonder
toezicht (competentie). Een aantal deelnemers was sceptisch over het gebruik van
technologie, maar de meerderheid stond ervoor open.
Hoofdstuk 3. Beweeginterventies die zijn gebaseerd op wetenschappelijke
inzichten zijn effectiever. De ACM, IEEE, Google Scholar, PsychINFO en PubMed
databanken zijn geraadpleegd om relevante literatuur te vinden. Dit heeft geleid tot
drie uitgangspunten waarop de VITAMINE interventie is gebaseerd:
1) In plaats van algemene lichaamsbeweging, dient de interventie te bestaan
uit functionele oefeningen die gericht zijn op de vier domeinen die relevant
zijn voor het dagelijks functioneren: spierkracht, flexibiliteit, evenwicht en
uithoudingsvermogen.
2) Om deelname aan het beweegprogramma langdurig vol te houden, dient
de interventie gericht te zijn op gedragsverandering. In het bijzonder,
dienen gedragsveranderingstechnieken worden ingezet die zelfregulatie
ondersteunen: doelen stellen, actieplan opstellen, doelgedrag uitvoeren,
zelfmonitoring en evaluatie.
3) De interventie dient gebruik te maken van blended technologie. eHealth en
mHealth interventies die persoonlijke begeleiding, feedback en maatwerk
integreren, blijken effectiever te zijn.
De uitgangspunten zijn vertaald naar diverse ontwerpeisen en functionaliteiten. De
interventie is geïmplementeerd met een client-server systeem dat een tabletapplicatie
(app) voor ouderen combineert met een website voor coaches die deelnemers op
afstand kunnen monitoren en begeleiden. De keuze voor een tablet was gebaseerd
op de gebruikersvriendelijkheid en de populariteit van het apparaat onder ouderen.
Kernonderdelen van de app zijn het opstellen van een persoonlijk weekschema
dat aansluit bij de individuele behoeften, een timer functie, de mogelijkheid om
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bij te houden welke oefeningen zijn uitgevoerd en de mogelijkheid om feedback te
ontvangen van een coach op afstand.
Hoofdstuk 4. Het MRC-raamwerk schrijft voor dat de interventie eerst grondig
getest moet worden, voordat een gerandomiseerde studie naar de effectiviteit wordt
uitgevoerd. De bruikbaarheid van eHealth en mHealth interventies evalueren wordt
vaak over het hoofd gezien. Dit leidt tot effectiviteitsstudies van interventies die niet
voldoende zijn doorontwikkeld en derhalve tekortkomingen bevatten die voorkomen
hadden kunnen worden. Om de bruikbaarheid te beoordelen, hebben 15 ouderen,
variërend van 69 tot 99 jaar oud, binnen een gestandaardiseerde laboratorium
omgeving de VITAMINE app getest. Het testen bestond uit het uitvoeren van een
serie taken waarbij mixed-methods werd ingezet om verschillende aspecten van
bruikbaarheid te bepalen. De effectiviteit en efficiëntie zijn beoordeeld op basis van
prestatiematen zoals de benodigde tijdsduur en het succesvol kunnen uitvoeren
van de taak met of zonder aanwijzingen. De tevredenheid met de app werd bepaald
aan de hand van de think aloud (hardop denken) methode. Tot slot werden de
deelnemers geïnterviewd over hun algemene indruk van de app. De resultaten laten
zien dat de gemiddelde taakduur varieerde van 13 tot 85 seconden. 79% tot 100%
van de deelnemers kon de standaardtaken succesvol afronden zonder hulp of met
slechts een enkele aanwijzing. Voor complexe taken hadden de deelnemers meer
aanwijzingen nodig. Tijdens het afsluitende interview maakten de deelnemers 3
maal zo vaak een positieve opmerking dan een negatieve opmerking over de app.
Het onderzoek wijst uit dat de VITAMINE app bruikbaar is voor de doelgroep.
Nieuwe gebruikers konden de standaardtaken efficiënt en effectief uitvoeren. Taken
die betrekking hadden op het uitvoeren van oefeningen en de evaluatie, werden
met gemak uitgevoerd. Complexe taken zoals het opstellen van een persoonlijk
weekschema vergde meer inspanning. In het algemeen waren de deelnemers
positief over de app.
Hoofdstuk 5. Om het langdurig gebruik van de app in de praktijk te bestuderen, en
de combinatie met persoonlijke coaching, is een procesevaluatie uitgevoerd. Voor
het onderzoek werden zowel vragenlijsten als interviews afgenomen. Ouderen die
deelnamen aan een gerandomiseerde studie met controlegroep (RCT) vulden bij
aanvang een vragenlijst in over hun ervaring met ICT-apparaten (N=65), en na 6
maanden deelname de USE-vragenlijst (N=37) waarmee ervaren nut, tevredenheid
en gebruiksgemak van de VITAMINE app werd gemeten. Hiernaast is er met een
aantal willekeurig geselecteerde deelnemers (N=17) een aanvullend interview
gehouden om te achterhalen op welke wijze de blended interventie hen hielp bij het
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uitvoeren van thuisoefeningen. Om de betrouwbaarheid te vergroten hebben twee
onderzoekers onafhankelijk van elkaar de transcripten van de interviews gecodeerd
met de vijf fasen van zelfregulatie: doelen stellen, actieplan opstellen, doelgedrag
uitvoeren, zelf-monitoring en evaluatie. De uitkomsten van de ICT-vragenlijst laat
zien dat de overgrote meerderheid van de deelnemers al ervaring had met tablets,
deze regelmatig gebruikte en zichzelf bekwaam voelde in het bedienen van ICTapparaten. De deelnemers beoordeelden na 6 maanden gebruik ervaren nut,
tevredenheid en gebruiksgemak van de VITAMINE app met respectievelijk een
3,8, 4,2 en 4,1 op een 5-puntsschaal. De analyse van de interviews laat zien dat de
deelnemers de indruk hadden dat de tablet hen ondersteunde bij het maken van een
actieplan, het doelgedrag uitvoeren en de zelf-monitoring. Hierbij werd aangegeven
dat de persoonlijke coach, vooral tijdens de eerste paar maanden, een toegevoegde
waarde had met betrekking tot het stellen van doelen, het doelgedrag uitvoeren
en de evaluatie. De procesevaluatie toont aan dat de ouderen die deelnamen aan
het onderzoek positief zijn over de blended interventie. De deelnemers gaven aan
dat de tablet hen hielp om de oefeningen beter, vaker en veiliger uit te voeren,
alsmede hen hielp bij de verschillende fasen van zelfregulatie. Hiernaast bleek dat
de ondersteuning van een persoonlijke coach in de eerste paar maanden cruciaal te
zijn.
Hoofdstuk 6. De zelfdeterminatie-theorie is een toonaangevende motivatietheorie
die nuttig is om volharding van deelnemers aan een beweegprogramma te
begrijpen. Om intrinsiek gemotiveerd te zijn, stelt deze theorie dat aan drie
psychologische basisbehoeften voldaan moeten worden: autonomie, competentie
en verbondenheid. Om na te gaan hoe de blended interventie beweegmotivatie
heeft beïnvloed, zijn de interviews ook geanalyseerd vanuit het perspectief van deze
psychologische basisbehoeften. Om de betrouwbaarheid te vergroten hebben twee
onderzoekers onafhankelijk van elkaar de transcripten van de interviews met de drie
basisbehoeften gecodeerd, volgens de directed content analysis methode. Uit de
analyse blijkt dat de interventie de autonomie van deelnemers ondersteunde door hen
de mogelijkheid te bieden om persoonlijke doelen te stellen en een gepersonaliseerd
weekschema te samenstellen. Tevens werd de competentie bevorderd door het
bieden van duidelijke instructies, structuur en de mogelijkheid om de voortgang
te bijhouden. Ten slotte, sommige deelnemers waardeerde de emotionele steun die
de coach bood, terwijl andere deelnemers de verbondenheid opzochten door de
thuisoefeningen te combineren met het buitenshuis samen sporten met anderen.
Samenvattend, de blended interventie blijkt de drie psychologische basisbehoeften
te vervullen die nodig zijn voor de intrinsieke motivatie om het beweegprogramma
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vol te houden.
Hoofdstuk 7. Om het beweeggedrag van de deelnemers te bestuderen, is er een
post-hoc analyse uitgevoerd op de data die is verkregen door de tabletactiviteit
te registreren. De tabletdata toonde aan dat de ouderen die 6 maanden hebben
deelgenomen aan de gerandomiseerde studie (N=133, M=71 jaar oud) gemiddeld
12 oefeningen per week uitvoerde, verspreid over 3 dagen in de week. Dit is in lijn
met de aanbevelingen van de Wereldgezondheidsorganisatie. Om te verkennen in
welke mate het tabletgebruik hieraan heeft bijgedragen, zijn er lineaire regressies
uitgevoerd. De analyses tonen aan dat het gebruik van de VITAMINE app het aantal
oefeningen en het aantal beweegdagen voorspelde. Hiernaast is er een effect van
seizoen en wervingsstrategie op beweeggedrag gevonden. De bevindingen wijzen
uit dat het tabletgebruik heeft bijgedragen aan het succes van de interventie om
ouderen te stimuleren om thuisoefeningen te uitvoeren. Er is meer onderzoek
nodig op welke wijze blended interventies hiernaast ook algemene beweging kan
stimuleren.
Hoofdstuk 8. Samenvattend, de belangrijkste bevindingen van dit proefschrift zijn
dat ouderen bereid zijn om thuis oefeningen uit te voeren indien ze overtuigd zijn
dat het bijdraagt aan hun zelfredzaamheid. Belangrijke randvoorwaarden zijn dat
er voldoende begeleiding geboden wordt, de oefeningen veilig zijn om zelfstandig
uit te voeren en het volhouden van het beweegprogramma gestimuleerd wordt. Een
blended interventie die is gebaseerd op functionele oefeningen, gedragsverandering
en menselijke begeleiding komt daaraan tegemoet. De tabletapplicatie die daarvoor
is ontwikkeld, blijkt voor de doelgroep bruikbaar te zijn. Een procesevaluatie toont
aan dat zowel de tablet, als de coach, ouderen ondersteunt bij de verschillende
fasen van zelfregulatie. De blended interventie stimuleert intrinsieke motivatie
door de autonomie van ouderen te ondersteunen, de competentie te bevorderen en,
voor sommigen, ook verbondenheid te realiseren door het bieden van emotionele
steun. Data afkomstig van de tablet laat zien dat de ouderen die deelnamen aan
de interventie, beweeggedrag vertonen die in lijn is met de aanbevelingen van
de Wereldgezondheidsorganisatie, en dat het gebruik van de tablet hieraan heeft
bijgedragen. Toekomstig onderzoek zou de beoogde uitvoering van de interventie
nauwkeurig moeten nagaan en verkennen welke aspecten van coaching zich lenen
om te automatiseren, en welke niet.

5

