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Gamification voor een gezondere levensstijl 
 

an jong tot oud, iedereen houdt van spelletjes. Of het uit verveling is, om tijd te 

doden of simpelweg gewoon omdat het leuk is. In het digitale tijdperk waar we in 

leven, zijn er vele mogelijkheden om zowel off- als online spelletjes te spelen met 

minimale moeite. Spellen zijn er in verschillende vormen en maten, en soms heb je 

niet eens door dat je er een speelt. Denk bijvoorbeeld aan de bekende pianotrap die 

jaren geleden in een metro-ingang in Stockholm werd geïnstalleerd. Plotseling waren 

reizigers wel bereid om de trap te nemen in plaats van de roltrap, terwijl deze zich 

naast elkaar bevonden. Dit is een voorbeeld van wat we ‘gamification’ noemen en 

waar deze whitepaper over gaat: speltechnieken toepassen in een niet-spel omgeving 

om menselijk gedrag op een positieve manier te sturen. Maar hoe gaat dit principe 

precies in zijn werk en heeft het echt effect? In deze whitepaper geef ik antwoord op 

deze twee vragen aan de hand van voorbeelden en cijfers.  

 

Gamification 

Gamification wordt tegenwoordig in grote 

getallen toegepast. Volgens MT.nl is een 

simpele manier om gamification te 

omschrijven ‘het toepassen van 

spelelementen in een niet-spel omgeving’, 

maar het gaat dieper dan dit.  Een 

misvatting is dat gamification vooral online 

wordt toegepast, maar dit is niet het geval. 

Gamification vindt zowel on- als offline 

plaats. Ken je die matrixborden die een 

groene of rode smiley tonen aan de hand 

van jouw snelheid? Of de welbekende 

‘Holle Bolle Gijs’ uit de Efteling die 

bezoekers vraagt om afval in zijn mond te 

stoppen? Gamification.  

Je wordt er vaak aan blootgesteld zonder 

dat je het doorhebt. En dit allemaal om 

jouw gedrag zo te sturen dat het een 

gewenst doel bereikt. In het voorbeeld van 

de matrixborden gaat het dus om het rijden 

van de juiste snelheid, waardoor je een 

groene smiley haalt. Het is dus niet zomaar  

 

Piano Stairs in Stockholm (via Flickr) 

 

een manier van een spelletje spelen, maar 

er zit een doel aan verbonden al dan niet 

met een psychologische achtergrond. Je 

wordt gestimuleerd om je gedrag te 

veranderen of aan te passen, om een 

gewenst resultaat te behalen. Vaak gaat 

het niet alleen om het doel dat je behaalt, 

maar ook om de manier waarop je het 

behaalt. 
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https://www.mt.nl/management/performance-verbeteren/gedragsverandering-doorvoeren-maak-er-een-spelletje-van/537443
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Enkele voorbeelden van Snapchat Trophies 

 

Online gamification 

Ook social media-apps maken gebruik van 

gamification. Zo vraagt LinkedIn mij iedere 

keer om nieuwe connecties uit te nodigen 

of gegevens toe te voegen, zodat ik naar 

een hoger level kom. Als ik vijf skills en een 

korte samenvatting over mezelf toevoeg, 

kan ik al twee levels groeien. Deze 

vooruitgang wordt weergegeven in de 

‘progressbalk’ op je profiel om een indruk 

te geven hoe professioneel jouw profiel 

eruit ziet en welke gegevens nog missen. 

Het aanvullen van het profiel met steeds 

meer gegevens is de weg naar de 

beloning; de ‘progressbar’ (zie hierboven) 

helemaal voltooien.  

 

Een ander voorbeeld van online 

gamification is het platform Snapchat. 

Deze app maakt gebruik van beloningen 

die je behaalt naarmate je de app actiever 

gebruikt. Zo werken ze met ‘reeksen’, een 

beloning die je samen met een vriend krijgt 

als je elkaar elke dag minimaal één 

Snapchat stuurt. Je ziet dan een getal met 

een Emoji verschijnen achter de naam van 

de vriend met wie je een reeks hebt. Houd 

je deze reeks niet vol, dan verdwijnt die. Zo 

worden gebruikers gemotiveerd om 

minimaal één keer per dag gebruik te 

maken van Snapchat en dus actiever te 

zijn op dit platform. 

Snapchat werkte ook een tijdje met 

‘trofeeën’ die je kon ontgrendelen door 

gegevens in te vullen of ‘speciale’ 

Snapchats te versturen, bijvoorbeeld met 

nachtmode of een bepaalde filter. 

Door dit soort handelingen te verrichten, 

kon je een trofee winnen en die toevoegen 

aan je account. Beide technieken zijn 

duidelijke voorbeelden van gamification; 

het belonen van gebruikers die actief 

deelnemen aan het platform, zodat de dit 

gedrag voortzetten. 
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Gezondheid 

 
aar hoe stimuleren we gezondheid 

door middel van gamification? 

Nederland is niet bepaald een gezond land 

te noemen. Volgens Volksgezondheid en 

Zorg kampt 50,2% van de Nederlanders 

met overgewicht. Een aantal waar best van 

geschrokken mag worden, aangezien dit 

ruim de helft van onze bevolking betreft. 

Uit cijfers van het CBS blijkt dat mannen 

sinds 1981 gemiddeld 8,6 kilo zijn 

aangekomen. Bij vrouwen ging het 

gemiddelde van 65 naar 72 kilo. Factoren 

als lengte en leeftijd spelen natuurlijk een 

grote rol als het gaat om gewicht, maar we 

worden gemiddeld steeds zwaarder. 

 

 
 

Dat we zoveel zwaarder worden is vooral 

toe te schrijven aan automatisering. In 

plaats van de trap hebben we bijna overal 

toegang tot een roltrap of lift, en door het 

uitgebreide openbaar vervoerstelsel 

hebben we ook minder snel de neiging om 

de fiets te pakken. Ook hebben we 

tegenwoordig vrijwel altijd en overal 

toegang tot eten, en dit zijn vaak niet de 

gezondste keuzes. Natuurlijk is het 

verleidelijk om na een lange dag even snel 

een kroketje uit de muur te trekken voordat 

de lange reis naar huis begint, maar dat is 

niet de beste keuze. Waarom kunnen we 

geen komkommer of banaan uit de muur 

trekken? Op het platteland is deze versie 

van ‘eten uit de muur trekken’ al te vinden. 

Boeren en telers hebben koelautomaten 

langs hun erf staan met verse groenten en 

fruit. Het principe van iets uit de muur 

trekken is veel spannender dan een appel 

uit een bak pakken bij de AH To Go, dus 

een ‘gezonde automaat’ zou wellicht een 

kans hebben.  

 

Een ander principe is het sparen van 

punten of zegels. Door middel van deze 

spelvorm kunnen we reizigers motiveren 

om in plaats van een kroket, toch een 

appel te halen. Denk aan een systeem 

waarbij je punten kunt sparen als je een 

gezonde aankoop doet, en punten verliest 

bij het doen van een ongezonde aankoop. 

Je wordt als het ware uitgedaagd om actief 

actie te ondernemen en gezonde dingen in 

huis te halen. Je kan dit vergelijken met het 

doen van boodschappen bij een bepaalde 

supermarkt wanneer zij een leuke 

spaaractie aanbieden. Vaak spaar je 

zegeltjes die je later op een speciaal vel 

plakt. Het volplakken van zo’n vel zorgt 

voor voldoening, zeker als je er nog iets 

leuks mee kunt kopen ook. Dus ook het 

sparen van zegels, wat tegenwoordig bij 

Albert Heijn ook online kan, is een 

veelvoorkomende vorm van gamification.  

 

M 

https://www.volksgezondheidenzorg.info/onderwerp/overgewicht/cijfers-context/huidige-situatie#node-overgewicht-volwassenen
https://www.volksgezondheidenzorg.info/onderwerp/overgewicht/cijfers-context/huidige-situatie#node-overgewicht-volwassenen


 

 

 

 

2 

Zegels sparen bij Albert Heijn kan tegenwoordig ook via de app (Afbeelding via nieuws.ah.nl) 

 

 

Gezondere voeding 

Niet alleen heeft gamification invloed op 

aankopen of de hoeveelheid beweging die 

je krijgt, maar ook op je voedingspatroon. 

Hoe goed voelt het niet om een onderdeel 

van je to-do lijst af te vinken? Ja, ook dit 

afvinken is een voorbeeld van 

gamification. Bij een dergelijke handeling 

komen er twee stoffen in je hersenen vrij: 

dopamine en serotonine, beiden 

welbekende ‘gelukshormonen’. Deze 

hormonen geven je hersenen af bij het 

behalen van een doel of als beloning, 

waardoor je je dus gelukkig en blij voelt. 

 

Een slimme manier om je voedingspatroon 

te ‘gamificeren’ is om jezelf dagelijks te 

belonen. Stel zelf of met een diëtist een 

eetschema op, en geef jezelf iedere dag 

dat je je netjes aan dit schema gehouden 

hebt een beloning. Dit kan heel makkelijk 

door bijvoorbeeld stickers in je agenda te 

plakken. Iedere dag kijk je uit naar het 

moment dat je de sticker in je agenda kunt 

plakken, omdat je weet dat je het doel voor 

die dag behaald hebt. Je beloont jezelf dus 

voor je goede gedrag, in dit geval het 

gezonde eten, met de sticker. Het 

opplakken van deze sticker betekend dat 

je het doel behaald hebt, waardoor de 

hormonen afgegeven worden die je een 

voldaan gevoel geven. Voor veel mensen 

die moeite hebben zich te houden aan een 

eetschema is dit effectief gebleken, omdat 

zij er elke dag naar uitkijken die sticker op 

te plakken. Natuurlijk zijn er ook andere 

manieren om jezelf te belonen na zo’n 

prestatie, maar dit is een van de meest 

effectieve en simpele voorbeelden. Ook 

zijn er apps beschikbaar die, door middel 

van gamification, je motiveren om gezond 

te eten. Zo is er de app ‘Dietbet’, die je geld 

laat wedden op je eigen vooruitgang, maar 

ook op die van anderen. Er wordt een spel 

gehost waarin deelnemers gemotiveerd 

worden om 4% van hun totale gewicht te 

verliezen in 4 weken. Als ze dit doel halen, 

kunnen ze een pot geld winnen en 

verdelen. Dit is een extreme vorm van 

gamification, maar wel effectief gebleken! 

Zo zijn er in de app-wereld ook 

verschillende gegamificeerde apps te 

vinden voor Alzheimer, medicijninname en 

Diabetes.
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Gedragsverandering 
 

ranstheoretisch model  

Nu je een duidelijk beeld hebt over 

gamification en wat je ermee kan, kunnen 

we het hebben over hoe we mensen 

ermee kunnen beïnvloeden. Volgens het 

Transtheoretisch Model van Prochaska 

(1977) gaan mensen de volgende vijf fases 

door op weg naar een gezonder leven:  

 

Fase 1: Fase voorafgaande aan de 

voorbereiding 

In deze fase denkt men nog niet na over 

het starten van gezond gedrag in de nabije 

toekomst (binnen zes maanden), en 

realiseert zich nog niet dat die verandering 

nodig is.  

 

Fase 2: Overpeinzing 

In deze fase realiseert men zich dat 

gedragsverandering nodig is en is bereid 

om hier in de komende zes maanden iets 

aan te doen.  

 

Fase 3: Voorbereiding 

In deze fase is men klaar om actie te 

ondernemen in de komende 30 dagen. Ze 

nemen kleine stappen die hen op weg 

helpen de gedragsverandering in hun 

leven te implementeren. 

 

Fase 4: Actie 

In deze fase heeft men het gedrag 

verandert in de laatste zes maanden en 

moet hard werken om zo door te gaan.  

Fase 5: Onderhoud 

In deze fase heeft men het gedrag meer 

dan zes maanden geleden veranderd. In 

deze fase is het belangrijk om te letten op 

situaties die verleiden tot het terugvallen in 

oude gewoontes.  

Zoals te zien is, is dit model redelijk simpel. 

Wat opvalt is dat er lange tijd overheen 

gaat voordat de hele cyclus doorlopen 

wordt; in de meeste gevallen minimaal een 

half jaar. In sommige gevallen is er sprake 

van een zesde fase: terugval. In deze fase 

is men teruggevallen in oude, ongezonde 

gewoonten en moet weer bij fase 1 

beginnen. In iedere fase is support van 

vrienden en familie belangrijk, en vaak 

hebben mensen bij gedragsverandering 

een houvast nodig om hun doel te 

bereiken. Laat gamification nou net zo’n 

houvast zijn.  
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Fitnessapps  

Laten we fitnessapps als voorbeeld 

nemen. Veel fitnessapps maken gebruik 

van gamification. Zo kun je bijvoorbeeld 

scores krijgen voor de hoeveelheid die je 

beweegt, en deze met vrienden delen. Ook 

kun je bij sommige apps een doel voor 

jezelf zetten wat je iedere dag, week of 

maand dient te behalen. Als je dit doel 

behaald hebt, krijg je een beloning in de 

vorm van een badge of punten. De 

fitnessapp van Nike, Nike + Running App, 

laat je rennen met een virtuele ‘coach’ die 

je aanspoort tijdens het rennen en tegen je 

zegt dat je het kan. Je kunt in deze app niet 

alleen je voortgang bijhouden, maar ook 

gebruik maken van andere diensten. Zo 

biedt Nike ook speciale run-playlisten aan 

op Apple Music. Via de app kun je met 

vrienden samen rennen, of tegen elkaar 

strijden. Je kunt zelfs bijhouden hoeveel 

kilometer je op welk paar (Nike) schoenen 

hebt gerend. 

In het thema van gedragsverandering zou 

het downloaden van zo’n app al een hele 

grote stap zijn. Deze actie behoort tot fase 

3: voorbereiding. Eenmaal deze fase 

doorlopen, is de app een ‘houvast’ die je 

door de komende twee fases sleept. De 

app herinnert je aan de beweging die je 

moet krijgen, en motiveert je om op pad te 

gaan. Hier zal je je aan houden, omdat je 

graag de badges en de wekelijkse doelen 

wilt behalen. In dit voorbeeld is het doel, 

het behalen van de badges, bijzaak. Het 

gaat er om hóe je het doel behaalt, en dat 

is in dit geval door te bewegen. De 

hoofdzaak bij gamification draait dus ook 

om de weg die je aflegt om het doel te 

behalen. 

 

 

 

 
Links zien we de badges te behalen in de app (via 9to5mac.com) 
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Conclusie  

 
m even terug te komen op de hoofdvraag van deze whitepaper: hoe gaat gamification 

precies in zijn werk en heeft het echt effect? Gamification is het toepassen van 

spelelementen in allerlei soorten omgevingen, met het doel om gedrag op een positieve 

manier te sturen. Gamification is zeer effectief gebleken voor verschillende soorten 

doeleinden, van meer bewegen tot het boodschappen doen bij een bepaalde supermarkt. 

Mensen vinden het leuk om beloond te worden, en dit is ook de voornaamste reden waarom 

ze zich laten beïnvloeden door gamification.  

Gamification heeft zowel invloed op het krijgen van meer beweging als het eten van 

gezondere producten, en dat alleen door spelelementen toe te passen. Om de vijf fasen van 

gedragsverandering succesvol te doorlopen, is het van belang dat er gemotiveerd en 

ondersteund blijft worden. Door hier behavorial design toe te passen, behalen mensen hun 

doelen sneller.  

 

Meer weten? 

Wil je meer informatie over dit onderwerp? Zie dan bijgevoegde bronnenlijst met links naar 

artikelen over gamification en voorbeelden hiervan. Ook vind je hiertussen artikelen met tips 

over hoe je gamification toepast en hoe je zelf gezonder kunt leven. Wil je meer van mij 

lezen of discussiëren over dit onderwerp? Klik dan op onderstaand logo om mij te volgen op 

LinkedIn (Sarissa Valk), waar ik regelmatig links deel naar artikelen die ik geschreven heb. 
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https://www.linkedin.com/in/sarissa-valk-212693175/
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