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FINAL CONCEPT &
ONDERBOUWING

In dit document is een volledige beschrijving te vinden van het concept Physi 
Go. Tevens vindt u ook de wetenschappelijke onderbouwing van alle gebruikte 
functies. Dit wetenschappelijk onderzoek heeft ons geleid naar de belangrijke 

functies van Physi Go.
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FINAL CONCEPT PHYSI GO

Allereerst willen we even duidelijk stellen dat er een koppeling tussen een webapp (website die er 
uit ziet als applicatie) en de mobiele app van de gebruikers is. Dit omdat hierdoor de fysiothera-
peut persoonlijke schema’s kan toewijzen en de voortgang kan inzien van de cliënt. Hierbij kan de 
fysiotherapeut behandelen op maat, daarnaast heeft hij de vrijheid om de cliënt bij te sturen waar 
nodig is. Maar dat is niet de enige reden ook dit werkt als stok achter de deur.
 
De cliënt stelt zijn/haar hoofddoel (= hulpvraag van de cliënt)  samen met de fysiotherapeut, deze 
behaal je d.m.v kleine subdoelen te stellen, je wordt hier doorheen geleid door je oefeningen 
te doen. Dit is main focus van het concept duidelijke doelen voor ogen hebben en hier naar toe 
werken door je oefeningen te doen. De fysio kan de duur van deze doelen ten alle tijden bijstellen 
om de haalbaarheid zo realistisch mogelijk te houden. We willen tenslotte niet dat de gebruiker 
gedemotiveerd raakt wanneer zij hun doelen niet halen binnen een bepaalde tijd.
 
Daarnaast maken we ook gebruik van gamification en een beloningsysteem. 
 
Wat houdt dit in? 
Je spaart zogenoemde “heling punten” deze krijg je na elke voltooide oefening, met deze punten 
kun je maandelijks een persoonlijke beloning instellen deze kun je zelf bepalen. 
 
Hoe werkt dit? 
Je vult vooraf je beloning in met de daarbij behorende aantal punten. Wanneer je deze punten 
hebt behaald beloon je jezelf met bijvoorbeeld een nieuw setje kleding. Daarnaast kun je door de 
missies te doen extra punten verdienen om sneller bij je persoonlijk doel te komen.
 
Er is een mogelijkheid om een zogenoemde “Peer” toe te voegen.
 
Wat houdt dit in?
De zogenoemde peer is een vriend(in), familie of kennis die jij zelf uitkiest om jou te stimuleren, 
motiveren en te ondersteunen tijdens je behandelfase. Deze peer heeft de mogelijkheid om jou 
voortgang in te zien en kan tijdens je behandelfase motiverende notificaties sturen. Deze notifica-
ties kunnen bijvoorbeeld confronterende berichten met plaatjes van je hoofddoel zijn.
 
Daarbij hebben we ook een methode toegepast genaamd “Don’t break the chain”
 
Wat houdt dit in?
Je krijgt inzicht in je persoonlijke proces d.m.v een kalender overzicht waarbij je groene bolletjes 
ziet voor de dagen waar jij je oefeningen braaf hebt gedaan. En rode bolletjes voor de dagen dat 
jij je oefeningen niet hebt gedaan. D.m.v dit proces wil je de intrinsieke motivatie aanspreken en 
wil je de reeks groene bolletjes niet doorbreken. Ook is er een optie om de oefening vooruit te 
schuiven of vroegtijdig te stoppen wanneer de cliënt teveel pijn heeft tijdens het uitvoeren van de 
oefeningen. Dit zal een blauw bolletje in de kalender laten zien.
 
Ook kun je ook aangeven wanneer je het fijn vind om notificaties te ontvangen die je eraan her-
inneren dat je de oefeningen nog moet doen. 
 

P H Y S I  G O
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Hierbij een voorbeeld scenario van hoofd- en subdoel:
 
Het hoofddoel is “Pijnvrij 15-20 km kunnen fietsen”
 
De subdoelen zijn:
 - Weer kunnen omkijken
 - Weer over mijn favoriete zandpaden kunnen fietsen
 
Ook willen we rekening houden met fraudegevoeligheid alleen is dit erg lastig aangezien je niet 
kunt controleren of men de oefening ook echt heeft gedaan. We willen dit een soort van voor-
komen door de “voltooi” knop van de oefening pas actief maken na een X aantal minuten. Om 
een goed beeld te krijgen van de progressie van de cliënt vragen we na elke oefening wat hun 
pijnniveau was tijdens deze oefening.
 
Dus kortom samengevat je werkt naar een Hoofddoel toe waar kleine subdoelen aan meehelpen 
om deze te bereiken, je werkt naar de subdoelen toe door de oefeningen uit te voeren. Daarnaast 
is er een mogelijkheid om punten te verdienen door je oefeningen te doen en de missies te be-
halen.

WETENSCHAPPELIJKE ONDERBOUWING 

- Main Goals & Subgoals
Een persoon moet in staat worden gesteld om zijn eigen doelen te kunnen en mogen stellen dit 
zorgt ervoor dat je de intrinsieke motivatie kan laten groeien. (Onderzoek naar Persuasive Tech-
nology & modellen om gedrag te veranderen, SDT Model)
 
Bij learning goals gaat het echter om het zoeken naar uitdagingen en het verkrijgen van
zelfvertrouwen uit ‘opgaan in de activiteit’. Zij willen zichzelf verbeteren. Dit laatste zorgt
dan ook voor meer intrinsieke motivatie. (Onderzoek naar Persuasive Technology & modellen om 
gedrag te veranderen, S. Marilyn. 2014)
 
Volgens respondenten en geïnterviewden (Enquête, Interviews) vinden zij het belangrijk en moti-
verend wanneer zij een duidelijk (persoonlijk) doel hebben in het behandelplan.
 
- Earn points
Points can be accumulated easily . Makkelijk punten scoren. Gebruikers willen dus snel en laag-
drempelig beloond worden. (Onderzoek Gamification, Brotherwise, Brotherwise Ltd. 2013) 
 
- Tips quotes
- Progressiebalk
“Vooruitgang van de cliënt zo goed mogelijk aan hem/haar zichtbaar te maken bevordert 
therapietrouw” (Therapietrouw door voorlichting, Emmy Sluijs)
 
- Vriend toevoegen
Subjectieve norm: wat men denkt dat anderen ervan vinden dat je het gedrag uitvoert.
Dit in combinatie met de neiging daaraan te conformeren. (Onderzoek naar Persuasive Technology 
& modellen om gedrag te veranderen, TPB Model)
 
Ook sociale druk speelt een belangrijke rol bij de vorming van een intentie tot gedrag (Onderzoek 
naar Persuasive Technology & modellen om gedrag te veranderen, TBP Model)
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- Mijn oefeningen
- Oefeningen video
Reduction: Versimpel de taak wat de gebruiker probeert uit te voeren (Onderzoek naar Persuasive 
Technology & modellen om gedrag te veranderen, BJ Fogg)
Tunneling: Een stapsgewijze uitleg van de activiteit welke de gebruiker begeleid. (Onderzoek naar 
Persuasive Technology & modellen om gedrag te veranderen, BJ Fogg)
 
- Positieve feedback
 “Tailoring: Feedback op het gedrag van de gebruiker werkt stimulerend” (Onderzoek naar Persua-
sive Technology & modellen om gedrag te veranderen, BJ Fogg)
 
Complimentjes en aanmoediging zorgen daarentegen dat iemand meer vertrouwen krijgt in
zijn eigen kunnen. Daarom zal dat leiden tot meer intrinsieke motivatie (Onderzoek naar Persua-
sive Technology & modellen om gedrag te veranderen, SDT Model)
 
Tevens kan feedback het competentiegevoel vergroten. Dit moet echter wel feedback zijn
om de competentiegevoel te vergroten en niet om te controleren (‘Je zou het zo moeten
doen’) en tevens moet er een autonomie gevoel zijn (de keuze om feedback al dan niet te
integreren in de aanpak). (Onderzoek naar Persuasive Technology & modellen om gedrag te ver-
anderen, SDT Model)
 
Criterium loven - Hiermee wordt bedoeld dat het systeem de gebruiker door middel van positieve 
verwoordingen bijvoorbeeld door prijzende woorden bij het behalen van een doel. (Concept tes-
ting, Chimmer)
 
- Pijnniveau & opmerkingen
Het is een trigger om de gebruiker inzicht te geven in response data patronen (Onderzoek naar 
Persuasive Technology & modellen om gedrag te veranderen, BJ Fogg)
 
Volgens testgebruikers en fysiotherapeuten (Interviews, testen) vinden zij het belangrijk om hun 
beperking en opmerking na elke oefening in te vullen hierdoor geef je de gebruiker inzicht in zijn 
eigen voortgang. De fysiotherapeut kan hierdoor ook persoonlijker behandelen.
 
- Voortgang inzien
Volgens testgebruikers (Design document) vinden zij het belangrijk en motiverend wanneer zij hun 
voortgang in het behandelplan kunnen inzien.
 
Self-monitoring - geeft de gebruiker de mogelijkheid om zijn eigen gedrag te volgen en te veran-
deren naar het gewenste gedrag en dit de gebruiker ondersteunt in het bereiken van zijn doelen. 
(Onderzoek naar Persuasive Technology & modellen om gedrag te veranderen, BJ Fogg)
 
- Don’t break the chain method
Seinfeld’s methode is even eenvoudig als briljant: zorg dat je elke dag iets doet, zonder een dag 
over te slaan. (Seinfield, 2014)
 
Door een handeling elke dag uit te voeren, bouw je een routine op. Je hebt jezelf een gewoonte 
aangeleerd, hoe lastig dat van nature ook voor ons mens volk is. (Seinfield, 2014)
 
- Missies
Verder helpt de ‘optimale uitdaging’ om de intrinsieke motivatie te bevorderen. Met ‘optimale
uitdaging’ wordt bedoeld dat de taak niet te makkelijk en niet te moeilijk is. Hierdoor kan
‘flow’ ontstaan (Onderzoek naar Persuasive Technology & modellen om gedrag te veranderen, SDT 
Model)
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Behaviors are quick and well-timed responses to changes in the situation . Het systeem daagt 
aanpassing van gedrag uit. De challenges kunnen niet altijd met dezelfde attitude worden opge-
lost. Dit heeft direct te maken met het verbeteren van vaardigheden. (Onderzoek Gamification, 
Brotherwise, Brotherwise Ltd. 2013) 
 
- Persoonlijke Beloningen
“Zolang een taak alleen mechanische competenties vereist, werken bonussen zoals verwacht: hoe 
hoger de beloning, hoe beter de prestaties” Dus het werkt alleen wanneer men lichamelijke acti-
viteiten moeten doen (Concept testing, Gerald Essers)
 
Beloningen werken als je het doel duidelijk voor ogen hebt, je bent alleen gefocust op dat doel. 
Beloningen vernauwen onze focus, dus dit werkt niet in alle gevallen zo. (Concept testing, Gerald 
Essers)
 
Uit eerder onderzoek binnen de consumentenpsychologie is onder andere bekend dat het na het 
verzamelen van de eerste paar punten van belang is om te wijzen op de behaalde punten, terwijl 
de motivatie bij het bijna bereiken van het doel sterker toeneemt door te wijzen op de laatste 
loodjes. (Wiebenga en Fennis, 2014)
 
Zes experimenten van Zhang en Gao tonen aan dat consumenten meer gemotiveerd raken van 
tussentijdse beloningen of mijlpalen die zij bereiken. (Concept testing, Jin, Xu & Zhang, 2015)
 
- Interactieve notificaties
Volgens testgebruikers (Design document) is een interactieve notificatie beter qua gebruiksgemak.
 
Suggestions - stuur suggesties op het juiste moment in de juiste context naar de gebruiker 
 
- Gedrag notificatie
“Het werkt confronterend wanneer men op fout gedrag wordt gewezen tijdens een behandeling” 
(Therapietrouw door voorlichting, Emmy Sluijs)
 
Hsee en zijn collega’s tonen aan dat het geven van een milde negatieve reactie zelfs motiverend 
kan werken. Over het algemeen zijn consumenten (bijna) altijd op zoek naar feedback op hun ge-
drag. Zij willen graag informatie krijgen over of ze iets goed doen of niet, om er iets van te leren 
en om hun gedragingen te verbeteren. (Concept testing, Hsee)
 
- PSK
Volgens geïnterviewde en fysiotherapeuten (Interviews) is het makkelijker om gelijk de wekelijkse 
PSK (patiënt specifieke klacht) mee te nemen in het concept.
 
- Webapp
Surveillance  – Observeer de gebruiker om het juiste doelgerichte gedrag te laten vertonen (BJ 
Fogg) 
 
Volgens respondenten, geïnterviewd en testgebruikers (Enquête, Interview) missen zij een stok 
achter de deur, zij vinden het confronterend maar wel motiverend als de fysio inzage heeft in hun 
voortgang.




