
Voorspel de blessures

Omschrijving

In de sport wordt steeds meer data verzameld. De laatste jaren is dit steeds makkelijker geworden
door middel van wearables, sensoren en apps. Met behulp van het Sport Data Valley platform krijgen
gebruikers meer inzicht in hun gegevens door dashboards aan te bieden die de informatie
weergeven. Ook wordt veel data opgehaald door middel van evidence based vragenlijsten die door
atleten ingevuld worden en door coaches bekeken worden. Een coach wilt een atleet hard laten
trainen om zijn doelen te bereiken maar natuurlijk niet té hard. Kan jij ons helpen om te zorgen dat we
de coach net op tijd kunnen vertellen dat hij niet te hard om trainen zodat een atleet niet overbelast of
geblesseerd raakt?

Doel van het project

Het doel van dit project is om de vragenlijst data uit twee vragenlijsten te analyseren en samen te
voeren om voorspellingen te kunnen maken die de coach kan waarschuwen. Vragen die daarbij
komen kijken zijn:

- Welke variabelen zijn de grootste voorspellers van blessures en overbelasting?
- Welke model kan dit het beste voorspellen?
- Welke parameters zijn flexibel in te stellen door een coach?
- Hoe kunnen we dit het beste implementeren?

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 om ze zodoende beschikbaar te maken voor sport- en
bewegent Nederland.

Data

De data bestaat uit vragenlijst data die reeds aanwezig is in het platform of doormiddel van eerdere
projecten opgehaald is. Er is al een eerste analyse gedaan zodat je niet van nul af aan hoeft te
beginnen. Het gaat om data die dagelijks is gemonitord over bijvoorbeeld het slaapgedrag, de mate
van inspanning en de duur van de trainingen.



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 bachelor student met kennis van
statistiek en/of data science technieken die kunnen worden toegepast op time serie data. Een
interesse in het onderwerp sport en blessures is een pre.

http://www.sportdatavalley.nl

