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How can sounds make you a better runner? 
In dit document oriënteer ik op het gekozen individuele project; soundrunner. 

Bovenstaand is de hoofdvraag te zien vanuit Canvas, echter is deze redelijk 

algemeen. Specifiek wil ik met dit onderzoek de volgende hoofdvraag beantwoorden; 

 

Hoe kan geluid of muziek betekenisvolle impact hebben op de prestaties van zowel 

ervaren als beginnend joggers zonder daarbij irritant te zijn of in de weg te zitten? 

 

Dit project heb ik besproken met John, en wat hieruit kwam was dat geluid veel 

impact kan hebben op joggen en wandelen.  

Hoewel mijn eigen ervaring enkel met muziek is, is het wel een interessante 

observatie. Ik merk tijdens wandelen dat drukkere en snellere muziek onbewust 

ervoor zorgt dat ik sneller wandel.  

Tijdens deze opleiding heb ik aan veel IT-aspecten gewerkt, maar nog nooit met 

geluid. Dit lijkt mij een erg interessant gebied om te verkennen, en bovendien erg 

nuttig. Geluiden worden steeds belangrijker in het UX veld, waarin ik wil specialiseren.  

Het eerste belangrijke is het kiezen van deelvragen. De Canvas vragen zijn hierbij al 

erg nuttig. 

Wat doen verschillende geluiden met joggers? 

Wat doet geluidsdruk met joggers?  

Deze vragen zijn een goede start, maar in mijn ogen zijn er meer details wazig die ik 

in deelvragen wil opstellen. 

Wat is de optimale frequentie voor motivatie en prestatie van joggers? 

Met welke snelheid moet het geluid plaatsvinden om een impact te hebben op het 

niveau van joggen? 

Wat voor winst is er te behalen met het optimaliseren van geluid voor joggers?  

  



Voor ik start met het daadwerkelijke onderzoek, maak ik een plan van aanpak. Ik volg 

de double diamond methode tijdens het individuele project. De eerste planning ziet er 

als volgt uit.  

 

Sprint 0: ideation & orientatie – 05-09-2022 tot 23-09-2022 

Sprint 1: discover (divergeren) – 26-09-2022 tot 14-10-2022 

Sprint 2: define (convergeren) – 17-10-2022 tot 11-11-2022 

Sprint 3: develop (divergeren) – 14-11-2022 tot 03-12-2022 

Sprint 4: deliver (convergeren) – 05-12-2022 tot 23-12-2022 

 

Frequency Runner – project proposal 
Na het ontvangen van feedback door Marcel en Arjan, is het duidelijk geworden dat 

het maken van deelvragen wellicht wat te vroeg is. Het eerste plan is om het concept 

te verduidelijken. 

Het plan dat ik heb voor deze case is om zowel verschillende tonen als verschillende 

muziekstukken te gebruiken en het effect hiervan op joggers/wandelaars te meten 

door middel van een smartwatch. Met dit horloge kan ik de hartslag meten, en 

hiermee de inspanning, maar ook het aantal stappen dat wordt gezet in een bepaalde 

tijd.  

Het effect van de tonen of geluiden en de muziek kan ik hiermee dus meten. Na het 

feedbackmoment was er een interessant idee, namelijk het bekijken van vergelijkbare 

apps. Er bestaat een app voor joggers die zombie-geluiden laat horen, om de 

prestaties de verbeteren. De app die ik ga ontwikkelen wordt zowel getest met 

vergelijkbare geluiden als muziek.  

  



Competitor Analysis 
Om een app te hebben waarmee sporters daadwerkelijk presteren, is het belangrijk 

om te onderzoeken wat er al op de markt is. Hiervoor doe ik een competitive analysis. 

Ik vergelijk wat de verschillende opties op de markt doen en waar de verbeterpunten 

zijn.  

 

Aaptiv  
De eerste vergelijkbare app met het gekozen concept is Aaptiv. Deze app is enkel een 

audio coach, dus voor een echte prestatiemeting is een tweede app benodigd. Deze 

coach is beschikbaar voor joggen, maar ook voor fietsen en andere sporten. De 

coach is niet continue aanwezig, waardoor er genoeg ruimte is om op het joggen te 

focussen. De app springt bijvoorbeeld wel bij tijdens de warm-up. Ook heeft de app 

ondersteuning voor sport-afspeellijsten, waarbij de muziek specifiek gezocht is op 

motivatie. Het is dus een app die niet storend aanwezig is, maar wel begeleidt bij het 

sporten.  

 

  

 

 

 

  



Nike+ Run Club  
Als volgende vergelijkbare app is er de Nike+ Run Club. Nike staat uiteraard bekend 

als schoenenmerk, en is dan ook erg betrokken in de joggers scene. Met de Runners 

Club heeft Nike een app die wat uitgebreider is dan Aaptiv. De app heeft in 

tegenstelling tot die app wel tracking-functionaliteiten, zoals hartslag en snelheid. 

Voor Soundrunner en het bijbehorende concept is dit een belangrijke functie, omdat 

de app wel een zichtbare impact moet hebben op het sporten.  

Qua geluidsmotivatie is Run Club vergelijkbaar met Aaptiv. Ook bij de Run Club zijn er 

begeleide workouts. Een nadeel is dat er slechts 10 tot 20 begeleide workouts 

beschikbaar zijn. Dit lijkt mij erg weinig, aangezien ik me goed kan voorstellen dat 

dezelfde audiobegeleiding vermoeiend wordt na meerdere keren luisteren.    

Een andere functie die Run Club heeft ten opzichte van Aaptiv is sociale integratie. Zo 

kan je als gebruiker vrienden toevoegen en vergelijken hoe goed je het doet in 

vergelijking met je vriendenlijst. Er is een scorebord en er zijn achievements te 

behalen. De Run Club app is dus een stuk uitgebreider dan Aaptiv op de meeste 

vlakken. 

 

 

 

 

  

https://shapescale.com/blog/health/9-great-running-apps/attachment/img_1799/
https://shapescale.com/blog/health/9-great-running-apps/attachment/img_1797/
https://shapescale.com/blog/health/9-great-running-apps/attachment/img_1798/


Runtastic GPS Running & Fitness App 

  

 

Runtastic is een applicatie met ondersteuning voor een grote hoeveelheid sporten. 

Niet alleen is joggen mogelijk, maar ook fietsen en zelfs skiën is mogelijk met de app. 

Runtastic heeft alle standaardfuncties zoals het uitlezen van prestaties door middel 

van hartslag en de loopsnelheid. Ook is er een leaderboard systeem. Qua 

geluidsmotivatie is er voice feedback, met tips over wat goed gaat en wat minder. 

Wat deze app echter speciaal maakt, is Story Running. Deze functie is ontwikkeld 

door geluidsprofessionals en musici, en maakt het luisteren naar een verhaal en 

muziek onderdeel van het joggen. De muziek en het verhaal verandert op basis van je 

prestatieniveau. Als het tijd is om harder te joggen, wordt de gebruiker dus zonder het 

te merken gemotiveerd en gaat het prestatieniveau omhoog. 

 

 

https://cdn.shpe.us/blog/wp-content/uploads/sites/5/2018/01/19050957_1719634774732498_139187099650752512_n.jpg
https://shapescale.com/blog/health/9-great-running-apps/attachment/img_1803/
https://shapescale.com/blog/health/9-great-running-apps/attachment/img_1804/
https://shapescale.com/blog/health/9-great-running-apps/attachment/img_1805/


Studio 
Studio is een app exclusief bedoeld voor tijdens het joggen op de loopband, en is 

daarom wat beperkter in scope. Bovendien wordt alleen IOS ondersteund. De app lijkt 

veel op eerder genoemde apps, met integratie van sociale aspecten zoals 

leaderboards. Wat echter wel uniek is, is dat je real-time kan joggen met je 

‘tegenstander’. Dit element kan zeker motiverend werken voor competitie-gedreven 

sporters. Ook zijn er ‘fitcoins’ te verdienen. Hoewel dit een voordeel kan zijn, probeer 

ik extrinsieke motivators te vermijden, en laat dit daarom grotendeels buiten 

beschouwing.  

 

 

 

https://shapescale.com/blog/health/9-great-running-apps/attachment/img_1800/
https://shapescale.com/blog/health/9-great-running-apps/attachment/img_1801/


Zombies, Run! 

  

Ten slotte, de app die al eerder benoemd is, Zombies, Run! Deze app gaat creatief om 

met geluidsmotivatie. Door het geluid van zombies te laten horen is het de bedoeling 

dat de gebruiker harder gaat lopen. Zakt de snelheid terug, worden de zombies 

duidelijker aanwezig. Dit is een zeer creatieve oplossing en zal een inspiratie zijn voor 

het individuele project. 

 

https://shapescale.com/blog/health/9-great-running-apps/ 

 

 

  

https://shapescale.com/blog/health/9-great-running-apps/


Project 
Nu ik een competitive analysis heb uitgevoerd, kan ik een goed beeld vormen van wat 

wel en niet werkt. Zo is de Zombies, Run! app een inspirerend voorbeeld. Ook 

Runtastic, de app met verhalen die onbewust het looptempo reguleert, is zeer 

inspirerend. Vanwege het feit dat het geluid niet indringend of irritant mag zijn, is dit 

een goede manier om te motiveren. 

Het volgende doel is om een concept te creëren.  

 

Concept 1 - StepApp 
Eén van de ideeën is voetstap-geluiden maken tijdens het lopen. Door de voetstappen 

licht versnellen of vertragen is het de bedoeling dat het looptempo beïnvloed wordt. 

Ook wil ik onderzoeken of het een impact heeft waar men daadwerkelijk iets aan 

heeft, of dat het zo minimaal is dat het niet echt betekenisvol is. 

 

Concept 2 – Musical Motivation 
Door middel van muziek wil ik een poging doen om de prestaties van sporters te 

verbeteren. Dat muziek een positieve invloed kan hebben op de prestaties, is al 

geruime tijd bekend. Dit feit wil ik gebruiken in de beoogde app, en ik wil ook 

daadwerkelijk meten wat de invloed van zo’n app is. 

 

Concept 3 – Story Sporting 
Op basis van de Nike app, en in nog grotere mate de Runtastic app, maakt deze app 

gebruik van verhalen om de gebruiker te motiveren. Wat echter het meeste invloed 

moet hebben, is dat het verhaal veranderd op basis van prestaties om de gebruiker 

onbewust te motiveren. 

 

  



Technologie 
Voor het maken van dit project is het van belang om een globaal idee te krijgen van 

de te gebruiken technologie. 

Flutter 

Voor het creëren van de app zelf ga ik gebruik maken van het framework Flutter. Dit 

is voor mij een nieuw framework en nieuwe taal, maar aangezien ik dit ook gebruik in 

het groepsproject, moet de learning curve wat vlakker zijn. 

 

Smartwatch 

Om de prestaties van sporters bij te houden, is het van belang om hartslag, stappen 

en snelheid te meten zodat het verschil in prestaties zichtbaar wordt. 

 

Hartslag 
Ten slotte, voor het starten van het technisch prototype, onderzoek ik wat de beste 

hartslag is om te sporten. De reden hiervan is onder andere het gesprek met Arjan, 

waarin hij terecht aangaf dat het aantal stappen of de snelheid niet persé een 

indicatie hoeft te zijn over de prestaties. De hartslag is hierin leidend, en ik wil met dit 

onderzoek erachter komen wat de optimale hartslag is.  

Volgens het CDC is er een wezenlijk verschil qua hartslag tussen een gemiddelde of 

intense sportactiviteit. Het eerste om te doen bij het bepalen van de hartslag is 

berekenen van de maximale hartslag. De algemene manier om dit te doen is volgens 

220 minus leeftijd. Voor een gemiddelde workout is de hartslag idealiter tussen de 

64% en 74% van het maximum. Voor een intense workout is dit tussen de 77% en 

93%. 

Hartslag op basis van 5 niveaus 

 



Deze gegevens gebruik ik in de app, waar de gebruiker kan aangeven hoe zwaar de 

workout moet zijn. Dat levert de volgende gegevens op. 

 

Gemiddelde workout 

Tussen 220 – leeftijd * 0,64 en 220 – leeftijd * 0,74 

 

Zware workout 

Tussen 220 – leeftijd * 0,77 en 220 – leeftijd * 0,93 

 

De volgende stap is het creëren van een technisch prototype.  

https://www.heart.org/en/healthy-living/fitness/fitness-basics/target-heart-rates  

https://www.cdc.gov/physicalactivity/basics/measuring/heartrate.htm  

 

Technisch prototype 
Tijdens het ontwikkelen van het technisch prototype zijn er veel zaken duidelijk 

geworden. Het project ziet er nu ook anders uit dan gepland, en nu is dit hoe het 

project ervoor staat. 

 

Flutter is niet geschikt voor deze app 

Hoewel het mijn voorkeur heeft, is Flutter niet geschikt voor het maken van een 

Android applicatie waarin gezondheidsdata wordt gelezen uit Tizen. Tizen is het OS 

van mijn horloge, en om het te laten werken moet ik hier de data dus uitlezen. Helaas 

is de SDK hiervoor, genaamd HealthConnect, nog niet in een stabiele fase en is 

tijdens het maken van dit prototype onbruikbaar gebleken. De voorganger, een SDK 

van Samsung, is alleen beschikbaar voor Samsung partners.  

 

Samsung Health is niet zomaar uit te lezen 

De data die verzameld wordt door het horloge komt terecht op Samsung Health, 

maar deze data is niet beschikbaar voor niet-partners. Om gezondsheidsdata uit te 

lezen, is Google Fit wel een optie. Een mogelijke implementatie is een koppeling 

creëren tussen Samsung Health en Google Fit. Dit kan door middel van een applicatie 

genaamd Health Sync. Ook op deze manier is een poging gewaagd.  

 

 

https://www.heart.org/en/healthy-living/fitness/fitness-basics/target-heart-rates
https://www.cdc.gov/physicalactivity/basics/measuring/heartrate.htm


Met een Android Studio applicatie is met deze flow in ieder geval de stappenteller 

en hartslag uit te lezen 

Na deze erg complexe koppeling heb ik een sample applicatie werkend gekregen. 

Deze kan nu de stappenteller uitlezen. Ook de hartslag is gelukt, alleen heeft dit grote 

beperkingen.  

 

https://developer.android.com/guide/health-and-fitness/health-connect/frequently-

asked-questions  

 

Realtime problemen 

Het nadeel van deze flow is dat het realtime uitlezen niet mogelijk is. Er is altijd wel 

iets vertraging. Bovendien laat de sync applicatie niet toe dat er vaker dan eens per 

20 minuten gesynchroniseerd wordt. Daarnaast is Health Sync maximaal een week 

gratis te gebruiken. De enige manier om deze applicatie te laten werken is 

overschakelen naar modernere hardware, en vanaf nu ga ik verder met een FitBit 

Versa.  

De gemaakte vooruitgang tot op dit punt is te zien in de volgende links. 

 

Soundrunner – technisch prototype Flutter 

https://github.com/luke-vg/soundrunner  

 

Soundrunner – technisch prototype Android Studio 

https://github.com/luke-vg/soundrunner-

v2/commit/0685f4b7663b3dede17225192ef2ad4da7b1ca61  

  

https://developer.android.com/guide/health-and-fitness/health-connect/frequently-asked-questions
https://developer.android.com/guide/health-and-fitness/health-connect/frequently-asked-questions
https://github.com/luke-vg/soundrunner
https://github.com/luke-vg/soundrunner-v2/commit/0685f4b7663b3dede17225192ef2ad4da7b1ca61
https://github.com/luke-vg/soundrunner-v2/commit/0685f4b7663b3dede17225192ef2ad4da7b1ca61


Technisch prototype – FitBit 
Met een FitBit is de applicatie die ik voor ogen heb wel te maken. Helaas hebben 

FitBits geen ondersteuning voor bluetooth en is het gebruik van geluid dus erg lastig. 

Dit wil ik vervangen door trillingen van het horloge. Deze meet de hartslag en trilt op 

basis van deze resultaten. 

FitBit Studio, de eigen IDE, werkt op basis van een taal die erg lijkt op HTML, CSS en 

Javascript. Ook is het mogelijk om een ‘companion app’ te maken. Dat is een 

applicatie die via de smartphone beheert wordt en bij SoundRunner wordt deze 

functie gebruikt om de leeftijd op te geven. 

De applicatie berekent vervolgens de ideale ‘hartzone’, voor zowel zware als 

gemiddelde workouts. Daarna houdt het horloge de hartslag constant bij en 

informeert de gebruiker over de hartslagstatus.  

 

 

 

 

 



Git 

https://github.com/luke-vg/soundrunner-v3.git  

Geen versiegeschiedenis vanwege de eigen IDE van FitBit, die geen Git ondersteund. 

 

Applicatie downloaden 

https://gallery.fitbit.com/details/894468a2-e258-47e2-8970-

33118b94123e?key=22247fa5-fdbd-43c1-b7f9-ff7e4619d750 

Bovenstaande app is te downloaden, maar daarvoor is wel een FitBit Versa of Versa 

lite nodig. Bovendien moet de FitBit app geïnstalleerd worden op de smartphone. 

 

  

https://github.com/luke-vg/soundrunner-v3.git
https://gallery.fitbit.com/details/894468a2-e258-47e2-8970-33118b94123e?key=22247fa5-fdbd-43c1-b7f9-ff7e4619d750
https://gallery.fitbit.com/details/894468a2-e258-47e2-8970-33118b94123e?key=22247fa5-fdbd-43c1-b7f9-ff7e4619d750


Conclusie 
Hoewel dit project veel meer problemen heeft opgeleverd dan ik had verwacht, ben ik 

tevreden met het eindresultaat. Waar ik eerst mijn eigen horloge wilde inzetten om 

met bepaalde geluiden sporters te motiveren, is dit veranderd naar een app die met 

trillingen informeert over hartslag.  

Mijn belangrijkste leerpunten hebben te maken met onderzoek en organisatie. Waar 

het tijdens dit project fout ging is de oriëntatiefase. Hierin heb ik veel onderzoek 

gedaan naar concurrerende apps. Wat ik niet heb gedaan, is de technische 

haalbaarheid van het project onderzoeken. Dit is uiteindelijk belangrijk gebleken, 

aangezien mijn originele plan niet haalbaar was. Dat bleek nadat ik probeerde om een 

Tizen smartwatch aan te sturen met Flutter. Ook met Android Studio was dit niet 

mogelijk. In de toekomst doe ik meer onderzoek naar de technische haalbaarheid van 

mijn concepten om te voorkomen dat ik veel tijd stop in iets dat niet goed kan 

werken.  

Hiernaast is het belangrijk om wat organisatorische verbeteringen aan te brengen. 

Aangezien ik pas ongeveer halverwege het semester ben gestart met het technische 

prototype, was de realisatiefase later begonnen dan idealiter het geval zou zijn. 

Uiteindelijk heb ik wel erg veel werk verricht in de realisatiefase, waardoor ik het 

leerdoel alsnog aantoon. Wel zorgde het voor een opstapeling van veel werk i.c.m. 

het groepsproject, portfolio en de UX analyse. Ik had dus wat stress kunnen 

voorkomen door beter prioriteiten te stellen.   
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