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Inleiding  

Draagbare technologie heeft zijn plek gevonden in ongebonden sporten zoals het 

hardlopen. Apps en sporthorloges bieden trainingsschema’s aan en stellen hardlopers in 

staat om allerlei parameters eenvoudig te meten. Hierdoor is het hardlopen nog 

laagdrempeliger geworden (Vos 2016)). Ondanks het enorme potentieel dat draagbare 

technologie heeft om hardlopers te ondersteunen, is er aanzienlijke groep die stopt met 

hardlopen omwille van blessures en demotivatie (zie bijvoorbeeld Menheere et al. 2020) 

Er lijkt dus sprake te zijn van een gap tussen wat technologie als potentieel heeft en wat 

hardlopers nodig hebben. 

Doelstelling  

Op basis van een reeks van studies is getracht om inzicht te krijgen in (i) het profiel van 

recreatieve hardlopers en hun behoefte met betrekking tot technologie; en (ii) hoe 

draagbare hardloop-gerelateerde technologie wordt ontworpen. Dit resulteerder 

vervolgens in strategieën om de gap tussen wat technologie als potentieel heeft en wat 

hardlopers nodig hebben te verkleinen. 

Methode  

Om inzicht te geven in de behoefte van hardlopers met betrekking tot technologie zijn 

werden meer dan 7500 hardlopers bevraagd met behulp van gestandaardiseerde online 

surveys (zie o.a. Janssen, Scheerder, et al. 2017; Janssen, Walravens, et al. 2020). In 

een tweede fase werd via focusgroepen in kaart gebracht wat belangrijk is bij het 

ontwerpen van draagbare technologie (Dallinga et al. 2018) en werd het ontwerpproces 

van Industrial Designers onderzocht tijdens een hackathon (Janssen et al. 2018) 

Vervolgens werden twee verschillende strategieën getest om de gap tussen de potentie 

van technologie en de behoeften van hardlopers te verkleinen. Enerzijds werd in een 
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multidisciplinair ontwerpteam een beslistool ontworpen die hardlopers helpt bij het 

kiezen van commercieel beschikbare technologie die het best aansluit op hun behoeften 

(Janssen, Lallemand, et al. 2020). Anderzijds ontwikkelde een multidisciplinair team  

een gepersonaliseerde hardloopapp en testte deze bij eindgebruikers (Janssen, 

Goudsmit, et al. 2020; Vos et al. 2016). 

Resultaten  

Uit de survey data blijkt onder meer dat apps het meest gebruikt worden en het grootste 

potentieel hebben voor de groep van beginnende, minder getrainde hardlopers. 

Sporthorloges daarentegen worden eerder gebruikt door veelal competitieve, toegewijde 

lopers. Bovendien kunnen er verschillende types van lopers onderscheiden worden die 

ook ieder een andere soort technologie verkiezen en er op een verschillende manier 

gebruik van maken (zie o.a. Janssen et al. 2017; Janssen, Walravens, et al. 2020).  

 

De focusgroepen laten zien dat er veelal gedacht wordt vanuit een prestatieve, 

competitieve (topsport)benadering. Dit leidt vaak tot hightech producten die onnodig 

complex zijn en niet passen bij de (recreatieve) gebruikers. Echter gaven de bevraagde 

designers en trainer/coaches aan dat er meer tijd besteed zou moeten worden aan het 

begrijpen van de recreatieve sporter en het ontwerpen van gebruiksvriendelijke 

producten voor hen. Verder blijkt dat er onvoldoende rekening lijkt te worden gehouden 

met theoretische inzichten en empirische evidentie bij het ontwikkelen van hardloop-

gerelateerde technologie (zie o.a. Dallinga et al. 2018; Janssen et al. 2018). 

 

In een eerste designstudie leverde een gebruiksklare online tool op die hardlopers helpt 

door gerichte vragen te stellen (o.a. doelen, behoeftes en ervaring). Deze werd op basis 

van wetenschappelijke inzichten ontwikkeld en meermaals (iteratief) bij gebruikers 

getest en bijgesteld. (Janssen, Lallemand, et al. 2020).  

 

In een tweede designstudie (Janssen, Goudsmit, et al. 2020; Vos et al. 2016) werd 

onderzocht hoe er bij het ontwerpen van nieuwe technologie meer rekening kan worden 

gehouden met de verschillende groepen van recreatieve hardlopers. Hiervoor werd de 

Inspirun E-coach ontwikkeld die door middel van algoritmes automatisch 

trainingssessies en feedback aanpast aan de loper. De werkwijze van ervaren trainers 

en coaches werd geanalyseerd en vertaalt naar een algoritme dat gebruik maakt van 

hartslag, ervaren intensiteit en loopsnelheid om trainingen voor te schrijven. De 
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aansluitende gebruikersstudie liet zien de hardlopers de trainingen qua intensiteit en 

belastbaarheid aansloten op de hardlopers.  

 

Conclusie & Implicaties  

De verschillende studies tonen aan dat er een mismatch is tussen het potentieel dat 

draagbare technologie heeft en de diverse verwachtingen en behoeften van een grote 

en heterogene groep van beginnende hardlopers. Om deze kloof te verkleinen is het van 

belang om zowel hardlopers te helpen om passende technologie te vinden, maar ook 

technologie te ontwerpen die aansluit bij de behoefte van de verschillende type 

hardlopers. Daarbij is het van belang dat de dialoog wordt aangegaan tussen 

eindgebruikers en ontwerpers, in nauwe afstemming met gedragswetenschappers en 

bewegingswetenschappers.  
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