
AANLEIDING: 
De vermindering van actieve 
vrijetijdsbesteding zorgt voor een 
toename van slechter ontwikkelde 
motorische vaardigheden. De 
toename van sneller wisselende 
sporters en ongetrainde sporters die 
hoog-risico sporten uitvoeren in 
combinatie met de slechtere 
motorische vaardigheden zorgen voor 
een toename van het aantal 
sportblessures. Wanneer de huidige 
trend doorzet heeft 13% van de 
bevolking in 2030 een sportblessure 
(Milie, 2017). 
Om deze trend te doorbreken en 
sporters gezond te laten sporten 
wordt gekeken of de smartphone als 
medium kan optreden in het 
classificeren van uitgevoerde 
oefeningen. 

DOELSTELLING: 
Ontwikkel één of meerdere applicaties 
die automatische classificatie van 
squats, lunges, bridges en birddogs
kan toepassen. Hierbij wordt gebruik 
gemaakt van aangeleverde data door 
de opdrachtgever.

AANPAK: 
De realisatie van de oplossing heeft 
plaatsgevonden door uitgebreid 
iteratief onderzoek naar aanleiding 
van de eisen van de oprachtgever
naar de methode van Hevner. 
Hiernaast werd de ontwikkeling met 
2-weekse sprints via scrum gedaan. 
Wekelijkse meetings met de 
opdrachtgever zorgden voor continue 
aanpassing van priotering en 
aanpassing van de realisatie waar 
nodig. Belangrijke keuzes, zoals de 
richting van de realisatie zijn allen 
uitgebreid onderzocht en besproken 
met de opdrachtgever.

RESULTATEN: 
Het herkennen van de oefeningen is 
met behulp van een recurrent neuraal 
netwerk (RNN) opgezet in 3 
verschillende vormen; 
- RNN met 3 RNN lagen
- RNN met 2 GRU lagen
- RNN met 3 LSTM lagen

Een laag in een neuraal netwerk zorgt 
voor uitgebreidere analyse in het 
neuraal netwerk. Verschillende 
soorten lagen hebben verschillende 
specialisaties.
Alle 3 de algoritmes zijn soortgelijk
in de precisie. Met een benadering 
van 85% zekerheid kunnen de 
gegeven vier oefeningen automatisch 
onderscheiden worden door het 
algoritme. 
Afbeelding 1 toont een 
vereenvoudigde weergave van een 
recurrent neural network.

CONCLUSIE: 
Er is bewezen dat automatische 
herkenning van squat, lunge, birddog
en bridge kan worden toegepast op 
data verzameld door de sensoren van 
een mobiele telefoon. Verdere 
verdieping in het verhogen van de 
precisie is nodig om het model breed 
inzetbaar te maken en een hoge 
functionaliteit met verschillende 
oefeningen te bereiken.

Deze casus is uitgevoerd in de context 
van de onderwijseenheid: BM01 –
Artifical Intelligence met als doel de 
kennis die in de voorbijgaande weken is 
opgedaan, toe te passen op een 
praktijkcasus.
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