
AANLEIDING:
Het bedrijf iCaptur houdt zich bezig met het 
ontwikkelen van een applicatie die revaliderende en 
beginnende sporters moet gaan ondersteunen tijdens 
het uitvoeren van spierversterkende 
oefeningen(Bongers, 2019). De applicatie meet de 
activiteit van de gebruiker tijdens een sportsessie 
middels smartphone sensoren en beoordeelt de 
uitvoering van specifieke oefeningen(Slaats, 2019). 
Tot nog toe werd de beoordeling van de oefeningen 
gerealiseerd middels Matlab-algoritmes. Het huidige 
beoordelingsproces is inefficiënt en op lange termijn 
arbeidsintensief. Hierom is iCaptur opzoek gegaan 
naar optimalisatie mogelijkheden.

DOELSTELLING:
Het sub-project van het opdrachtgevende bedrijf had 
als doel om te onderzoeken of een systeem gedreven 
door kunstmatige intelligentie (KI) de oefeningen op 
basis van de sensordata even goed kan beoordelen 
als een fysiotherapeut of een (sport-) 
trainer(Bongers, 2019). 

METHODE: 
Het project is opgepakt met behulp van de Hevner 
evaluatie methode en gemanaged middels SCRUM 
softwareontwikkelingsraamwerk. Hevner methode 
kenmerkt zich als productontwikkelingscyclus, focus 
op uitbreiding van de Knowledge Base en is een 
iteratief proces, evenals SCRUM. SCRUM is een 
flexibele ontwikkelingsmethodiek, waarbij het 
aanpassen aan de situatie en het opleveren van 
producten centraal staat. 

AANPAK: 
Bij de aanvang van het project bleven veel vragen 
onbeantwoord. Het traject werd gestart door het 
vaststellen van de eisen en wensen van de 
opdrachtgever. Ook werd de definitie van 
kunstmatige intelligentie bepaald voor het project.
Toen de vormgeving van de opdracht definitief was, 
werd het onderzoek daadwerkelijk op gang gebracht.

Eerst werd er gekeken naar de machine learning
toepassingen die relevant zijn binnen het kader van 
het project. Anomaly detection en neurale 
netwerk(NN) machine learning modellen zijn met 
elkaar vergeleken en de beste optie is middels de 
door ons opgestelde beoordelingscriteria vastgelegd.

Vervolgens werd er gekeken naar de realisatie 
modellen. Hierbij werd de selectie bepaald door een 
voorgaand onderzoek naar machine learning. Er is 
een vergelijking opgesteld voor een aantal modellen, 
waaronder Autoencoder, Time delay NN, Probablistic
NN, Convolutional NN, Deep stacking NN en Long-
Short-Term-Memory NN. Het model dat het meest 
voldeed aan de criteria is gekozen voor verdere proof
of concept (PoC) implementatie.
Om het PoC te kunnen realiseren, moesten er een 
aantal weloverwogen implementatiekeuzes worden 
gemaakt. Onder andere de programmeertaal en 
testdatabase moesten onderzocht worden. 
Er werd een keuze gemaakt tussen Python en 
JavaScript als de taal en MongoDB en Firebase voor 
de database. 

Vervolgens werd het concept ter wereld gebracht en 
uitgebreid getest. Op basis van de geboekte 
resultaten is de hoofdvraag van het onderzoek 
beantwoord. 

RESULTATEN: 
De huidige Matlab algoritmes beoordelen de 
oefeningen op basis van stabiliteit, deze 
functionaliteit zou het KI-model moeten gaan 
simuleren. Het kader van het project is beperkt 
geworden tot het creëren van een model voor 
beoordeling van de oefening lunge, zie figuur 1. Dit 
model zal als voorbeeld dienen voor de realisatie van 
andere beoordelingsmodellen. 

Er is gekozen om de KI te realiseren middels een 
neural netwerk model, namelijk Long-Short-Term-
Memory NN. Voor dit model is er een prototype 
gebouwd in Python met behulp van de Keras
Tensorflow API. Om het trainingsproces van het 
model te realiseren zijn de gemodificeerde Matlab 
algoritmes gebruikt om de data te labelen en deze op 
te slaan in de MongoDB database. 

De sub-onderzoeken en testresultaten van het PoC 
hebben een grote bijdrage geleverd bij het 
hoofdonderzoek. Deze zijn gebundeld in het 
eindrapport. 

CONCLUSIE: 
Uit het onderzoek is gebleken dat het mogelijk is dat 
een KI-model de oefeningen op basis van de 
sensordata lunges beoordeelt. Echter blijft de vraag 
open of deze beoordeling even goed wordt uitgevoerd 
als door een fysiotherapeut of een (sport-) trainer. 
Momenteel heeft het model de nauwkeurigheid van 
50%. Er kan geconcludeerd worden dat het model 
geen weloverwogen beslissing kan maken en de 
classificatie gerandomiseerd verloopt. Na het testen 
van verschillende training parameters en model 
samenstellingen is er vastgelegd dat het behaalde 
resultaat veroorzaakt wordt door tekort aan training 
en training data. Er is verder onderzoek nodig om de 
goedheid en accuraatheid van de AI te kunnen 
bepalen.  
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Figuur 1: Spierversterkende oefening, de 

lunge(DoelgerichtTrainen.nl, n.d).
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