
Hoe fit ben jij

Omschrijving

In de sport- en beweeg praktijk wordt steeds meer data verzameld. De laatste jaren is dit makkelijker
geworden door het gebruik van sporthorloges, sensoren en apps. Door middel van interactieve
dashboards biedt Sport Data Valley haar gebruikers inzichten in deze data. Bijvoorbeeld, gebruikers
met een Polar, Garmin of Fitbit krijgen op dit moment informatie over hun slaap-, zit- en
beweeggedrag met behulp van een activiteiten dashboard. Daarnaast is er in het afgelopen jaar een
model ontwikkeld om op basis van beweeg en slaapgedrag iemands fysieke gezondheid (uitgedrukt in
rusthartslag) te voorspellen.

Inleiding

Steeds meer mensen dragen een wearable zoals een fitbit en gebruiken de data om hun eigen
fysieke gestel te monitoren. Fitbit zelf geeft bijvoorbeeld feedback over hoe actief je bent geweest op
een dag, hoeveel en hoe goed je hebt geslapen, en wat je rusthartslag is geweest.

Met het Sport Data Valley platform kan een gebruiker zijn of haar fitbit koppelen aan het platform en
daarmee meer informatie inzien dan de informatie die fitbit zelf terugkoppelt. Zo geeft het platform de
mogelijkheid om makkelijk een week-, maand- of jaaroverzicht op te halen van je data. Ook is er het
afgelopen jaar een algoritme ontwikkeld die het mogelijk maakt om iemands “fitheid” te voorspellen
op basis van slaap- en beweeggedrag.Hierbij is fitheid gedefinieerd als de rusthartslag gedurende
een nacht: hoe lager de rusthartslag hoe beter de fysieke fitheid. Hogere rusthartslagen worden
daarentegen geassocieerd met vroegtijdig overlijden (e.g. Greenland et al., 1999; Jensen et al.,
2013).

Doel van het project

In dit project willen we een vervolg geven aan het voorspelmodel zoals deze nu is ontwikkeld. Het
doel is om niet alleen een goede voorspelling van iemands rusthartslag in de nabije toekomst terug te
koppelen maar ook de relatie tussen slaap- en beweeggedrag en rusthartslag in kaart te brengen.
Daarnaast willen we data over mentale gezondheid toevoegen: wellicht als een verklarende variabele
voor je rusthartslag of juist als een nieuw model waarin je mentale gezondheid gaat voorspellen op
basis van je slaap- en beweeggedrag. Vragen die in dit project spelen zijn bijvoorbeeld:

- Welk algoritme kunnen we toepassen om rusthartslag in de toekomst accuraar te
voorspellen? Denk hierbij aan het verbeteren van een ARIMA en dynamic regression model
en het ontwikkelen van een vector autoregressie model.

- Kunnen we met behulp van deze modellen de relatie tussen slaap- en beweeggedrag op
rusthartslag in kaart brengen?

- Hoe gaan we om met confounders om, zoals de menstruatiecyclus van een vrouw, die van
invloed is op de rusthartslag?

- Wat is de relatie tussen mentale gezondheid en iemand zijn rusthartslag?
- Kunnen we op basis van slaap en beweeggedrag en evt rusthartslag iemand zijn mentale

gezondheid voorspellen?

Aanpak

In het Sport Data Valley platform is een Jupyterlab omgeving geïntegreerd waar
door middel van R of Python rechtstreeks op de data analyses kunnen worden
gedaan. Met behulp van Jupyter Notebooks en R of Python zal in dit project de
data geanalyseerd worden en zullen we samen op zoek gaan naar nieuwe
inzichten die na het project geïmplementeerd kunnen worden in het Sport Data
Valley platform. Met deze inzichten kunnen we sport- en bewegend Nederland
weer voorzien van extra informatie.

Om tot deze inzichten te komen werken wij agile. Dat betekent dat we werken in
sprints van twee weken. Aan het begin van de sprint plan je wat je gaat doen.



Aan het einde van de sprint geef je aan een select gezelschap van andere studenten en
medewerkers van Sport Data Valley een demo van wat je hebt gedaan. Zo zorgen we ervoor dat jouw
werk goed blijft aansluiten aan de behoeftes van Sport Data Valley.

Data

De data bestaat uit data die reeds aanwezig is in het platform die is opgehaald met wearables zoals
Polar, Garmin en FitBit. Er zullen een datasets van een paar individuen beschikbaar worden gesteld
om tot interessante inzichten te komen. We streven er naar een algoritme te ontwikkelen die kan
worden toegepast op datasets van verschillende individuen.

Opdrachtgever

Dit project wordt uitgevoerd in samenwerking met Sport Data Valley. Sport Data Valley is het
nationale platform voor analyse van sport en beweegdata. Het project is een samenwerkingsverband
tussen onder andere de Hogeschool van Amsterdam (HvA), de Leiden Universiteit, de TU Delft, de
Vrije Universiteit en NOC*NSF. Het doel van het platform is om sportdata en onderzoek dichter bij
elkaar te brengen. In Nederland wordt veel gesport en veel onderzoek gedaan naar sport. Er is dan
ook veel beweegdata beschikbaar maar wel vaak op heel veel verschillende plekken. Met het Sport
Data Valley platform proberen we deze data te centraliseren en te analyseren om zo meer inzicht te
krijgen in sport en prestatie, en bewegen en gezondheid. Op deze manier kunnen we in de toekomst
Nederlanders slimmer, effectiever en duurzamer laten bewegen. We staan aan de vooravond van AI
en Big Data en sport en door middel van Sport Data Valley willen we deze stap samen zetten.

Wie zoeken wij

We zijn op zoek naar een enthousiaste, analytische en creatieve master student met kennis van
statistiek en/of data science technieken die kunnen worden toegepast op time serie data. Een
interesse in het onderwerp gedrag en (mentale/fysieke) gezondheid is een pre.
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