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VOORWOORD 
 

“The negative screams at you, but the positive only whispers.” 

- Dr. Barbara L. Frederickson 

 

Deze bachelorthesis is het resultaat van een evaluatie naar positieve psychologie apps 

die zich richten op het versterken van positieve emoties. Deze thesis is geschreven 

binnen het kader van mijn afstuderen aan de bacheloropleiding Psychologie aan de 

Universiteit Twente. Een opleiding die voor mij niet zonder slag of stoot verliep. 

Onderweg raakte ik mijn motivatie dan ook meer dan eens kwijt. Toch ben ik altijd 

blijven doorzetten en bleef ik positief. Wellicht komt daar mijn interesse voor 

positieve psychologie vandaan. Mijn keuze voor een thesis in deze richting was 

daarom snel gemaakt. Het schrijven van deze thesis was een leerzaam proces en heeft 

mijn liefde voor psychologie weer weten aan te wakkeren. Hoewel ik in eerste 

instantie niet kon wachten om klaar te zijn met studeren; kan ik nu niet wachten om 

met veel enthousiasme te beginnen aan de masterspecialisatie Positieve Psychologie 

en Technologie het aankomende collegejaar. 

 

Hiervoor wil ik dan ook mijn begeleiders bedanken, die mij voorzagen van grondige 

feedback en stof tot nadenken gedurende het schrijven van mijn thesis. Ook wil ik 

mijn vriend bedanken bij wie ik altijd terecht kon als ik het even niet zo goed meer 

wist, ondanks dat hij zelf op dat moment ook druk bezig was met afstuderen. Tot slot 

wil ik mijn moeder bedanken, zonder haar onvoorwaardelijke steun en vertrouwen in 

mij gedurende mijn studies was dit alles niet gelukt. Ik weet nog goed dat ze mij, na 

een ontmoedigend mentorgesprek op de havo, toe fluisterde dat het uiteindelijk 

allemaal goed zou komen. En dat blijkt met het afronden van deze thesis zeker het 

geval te zijn. 

 

Enschede, 7 juni 2015  

 

Iris ter Haar  
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SAMENVATTING 
 

Aanleiding Dit afstudeeronderzoek laat door middel van een systematische review 

zien welke positieve psychologie mobiele applicaties (apps) die zich richten op het 

versterken van positieve emoties beschikbaar zijn en hoe de kwaliteit hiervan is door 

ze te evalueren op (1) theoretische achtergrond, (2) gebruiksvriendelijkheid en (3) 

persuasieve technologie. 

 

Methoden In de Apple App Store is op systematische wijze gezocht naar positieve 

psychologie apps met relevante zoekwoorden. Na een uitvoerig inclusieproces zijn er 

in totaal tweeëntwintig apps meegenomen in de verdere evaluatie. De evaluatie 

bestond uit (1) het uitzoeken of de app gebaseerd is op theoretisch onderzoek en zo ja: 

welke, (2) het meten van de gebruiksvriendelijkheid met de System Usability Scale en 

(3) de mate van persuasieve technologie vaststellen met behulp van het Persuasive 

System Design model. 

 

Resultaten Uit de evaluatie kwam naar voren dat apps over het algemeen veel 

gebruik maken van theorieën vanuit de positieve psychologie. Vooral de broaden-and-

build theorie van Frederickson kwam vaak aan bod. De apps maken gebruik van 

persuasieve technologie, maar dit kan nog in grote mate worden verbeterd. De 

gebruiksvriendelijkheid van de apps is goed. 

 

Conclusie Er is een groot aanbod aan veelbelovende positieve psychologie apps te 

vinden in de App Store. Er is vervolgonderzoek nodig waarbij er gerichter naar de 

inhoud van de apps wordt gekeken om definitieve conclusies over de kwaliteit van de 

apps te trekken. 

 

Sleutelwoorden 

Positieve psychologie; emotioneel welbevinden; positieve emoties; mHealth; apps 
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ABSTRACT 

 

Background This thesis research shows through a systematic review which positive 

psychology mobile applications (apps) which focus on enhancing positive emotions 

are available and how the quality of these apps are by evaluating them on (1) 

theoretical background, (2) usability and (3) persuasive technology. 

 

Methods The Apple App Store has been systematically searched for positive 

psychology apps with relevant keywords. After an extensive process of inclusion, a 

total of twenty-two apps were included for further evaluation. The evaluation 

consisted of (1) whether the app was based on theoretical research, and if so: which 

theories, (2) measuring the usability with the System Usability Scale and (3) 

determining the level of persuasive technology using the Persuasive System Design 

model. 

 

Results The evaluation revealed that apps generally make good use of positive 

psychology theories. Especially the broaden-and-build theory often emerged. The 

apps make use of persuasive technology, but this can still be greatly improved. The 

usability of the apps is good. 

 

Conclusion There is a wide range of promising positive psychology apps available in 

the App Store. Further research is needed, focusing on the content of the apps, to 

draw definitive conclusions about the quality of the apps. 

 

Keywords 

Positive psychology; emotional wellbeing; positive emotions; mHealth; apps 
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1 INLEIDING 
 

1.1 Positieve psychologie 
De traditionele psychologie heeft voor lange tijd haar focus enkel op pathologie en 

problemen gelegd. Maar zoals Henry E. Sigerist (1941) al schreef in Medicine and 

Human Welfare: “Health is not simply the absence of disease: it is something 

positive”. Mihaly Csikszentmihalyi realiseerde zich dit tijdens de Tweede 

Wereldoorlog. Sommige mensen behielden ondanks alle tegenslagen hun kracht en 

hoop. Waar waren deze positieve eigenschappen aan toe te schrijven? De traditionele 

psychologie kon hier geen antwoord op geven. Een vernieuwende kijk was nodig en 

een nieuwe stroming genaamd positieve psychologie probeerde in die behoefte te 

voorzien (Seligman & Csikszentmihalyi, 2000). Sindsdien heeft positieve psychologie 

een flinke groei doorgemaakt; er zijn boeken over uitgebracht, het aantal 

wetenschappelijke artikelen over dit onderwerp groeit, tevens wordt het steeds meer 

in de praktijk toegepast (Bohlmeijer, Westerhof, Bolier, Steeneveld, Geurts & 

Walburg, 2013). Zoals de traditionele psychologie zich richt op het verminderen van 

negatieve emoties en problemen, vult de positieve psychologie dit aan door het 

bevorderen van welbevinden en optimaal functioneren.  

Welbevinden kan daarmee worden onderverdeeld in drie componenten: 

emotioneel welbevinden, psychologisch welbevinden en sociaal welbevinden (Keyes, 

2005). In dit afstudeeronderzoek ligt de focus op emotioneel welbevinden; de 

subjectieve ervaring van welbevinden. Westerhof en Keyes (2008) onderverdelen 

emotioneel welbevinden in levenstevredenheid en positieve gevoelens. 

Levenstevredenheid uit zich door een gevoel van tevredenheid, vrede en voldoening. 

Positieve gevoelens zijn bijvoorbeeld geluk, interesse en plezier in het leven. Het 

bevorderen van emotioneel welbevinden is van belang omdat deze een positieve 

invloed heeft op de algemene gezondheid en levensverwachting van een mens (Diener 

& Chan, 2011). Uit een studie van Danner, Snowden en Friesen (2001), waarbij 

handgeschreven autobiografieën uit de jeugd van nonnen werden geanalyseerd, bleek 

dat een positief emotionele inhoud samenhing met een langere levensverwachting. 

Ook kunnen positieve emoties de effecten van negatieve emoties ongedaan maken, 

volgens de undoing hypothesis van Fredrickson & Levenson (1998). Zij stellen dat 

mensen die vaak positieve emoties ervaren, het vermogen zouden ontwikkelen om 



	   3	  

snel fysiologisch te herstellen na een tegenslag in hun leven. Emotioneel welbevinden 

is daarmee een beschermende factor tegen psychische klachten. Hieruit kan 

geconcludeerd worden dat een focus op enkel negatieve emoties en klachten geen 

compleet beeld geeft, en bovendien geen recht doet aan het rijke gevoelsleven van de 

mens, waardoor deze focus tevens naar positieve emoties verlegd dient te worden.  

 

1.2 Positieve emoties 
Vanuit de evolutietheorie kan gesteld worden dat negatieve emoties, zoals angst, de 

aandacht vernauwen met als doel het lichaam voor te bereiden op een actie: vechten 

of vluchten (Cannon, 1915). De negatieve emoties dragen bij aan het overleven. 

Positieve emoties zorgen daarentegen juist voor een verbreding van de aandacht, 

cognitie en het handelen. Uit verschillende studies (Derryberry & Tucker, 1994; 

Basso, Schefft, Ris, & Dember, 1996; Frederickson & Branigan, 2005) blijkt dat 

mensen die werden blootgesteld aan positieve emoties, bijvoorbeeld door middel van 

een positieve video, patronen zagen in afbeeldingen die bestonden uit vormen die 

waren opgebouwd uit visuele details. Mensen die negatieve emoties ervoeren zagen 

niet het grote plaatje, maar waren juist gefocust op de details. Dit is verder uitgewerkt 

in de broaden-and-build theorie van Frederickson (2001). Positieve emoties hebben 

daarmee een andere functie dan negatieve emoties: de verbreding van de aandacht 

(broaden-effect) zorgt indirect voor creatief denken en het opbouwen van duurzame 

hulpbronnen (build-effect). Hoewel positieve emoties fluctueren, blijven hulpbronnen 

voor langere tijd bestaan en kunnen deze later nut hebben in een moeilijke situatie. 

Het broaden-effect kan dus worden gezien als een kortetermijneffect van positieve 

emoties en het build-effect als een langetermijneffect.  

Positieve emoties kunnen versterkt worden door bepaalde oefeningen, 

bijvoorbeeld door terug te denken aan positieve gebeurtenissen, het maken van 

dankbaarheidslijstjes, mindfulness en vriendelijkheidstraining (Bohlmeijer, Bolier & 

Walburg, 2013). In het geval van de dankbaarheidslijstjes betekent dit concreet het 

opschrijven van aspecten van ervaringen waar men dankbaar voor is. Uit onderzoek 

blijkt dat degenen die deze oefening doen significant meer positieve emoties ervaren 

dan de controlegroep die een neutrale schrijfopdracht krijgt (Emmons & McCullough, 

2003; Sheldon & Lyubomirsky, 2006; Lyubomirsky, Dickerhoof, Boehm, & Sheldon, 

2011). Om dit soort oefeningen als interventie aan een grote groep mensen aan te 

bieden is het internet een praktisch hulpmiddel. Internet is een zeer toegankelijk 
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medium, momenteel heeft 95% van de huishoudens in Nederland beschikking over 

toegang tot het internet (Centraal Bureau van Statistiek, 2013a). En het grootste deel 

van de Nederlanders (88%) maakt dagelijks gebruik van het internet (Centraal Bureau 

van Statistiek, 2014). Wanneer dit soort oefeningen online worden aangeboden, dan 

worden ze online positieve psychologie interventies genoemd en vallen ze onder de 

noemer eHealth.	   Bij eHealth komen zorg en technologie samen tot een nieuw 

praktijkgebied dat informatie en gezondheidszorg via internet, en andere gerelateerde 

technologieën, aanbiedt (Eysenbach, 2001). Onderzoek laat zien dat eHealth effectief 

is bij een breed scala aan psychische stoornissen en gerelateerde klachten (Griffiths & 

Christensen, 2006). Een voorbeeld van een Nederlandse online positieve psychologie 

interventie is Psyfit, een online mental-fitnessprogramma dat bestaat uit verschillende 

modules en te volgen is met behulp van een computer met internetverbinding (Bolier, 

Haverman, Kramer, Westerhof, Riper, Walburg, Boon & Bohlmeijer, 2013). Uit 

hetzelfde onderzoek van Bolier, et al. (2013) bleek dat ondanks dat de interventie 

goede resultaten laat zien, de therapietrouw laag is. De therapietrouw, ook wel 

adherence genoemd, is de mate waarin de gebruiker het gehele programma doorloopt 

zonder tussentijds te stoppen. De adherence bij websites die soortgelijke 

programma’s aanbieden, waar iedereen zich gratis of voor een kleine vergoeding voor 

kan aanmelden, is over het algemeen laag (Eysenbach, 2005; Glasgow, 2007). Dit is 

een probleem omdat het belangrijk is dat de gebruiker het gehele programma 

doorloopt en alle acties volhoudt om de gewenste gedragsverandering te bereiken. 

Wellicht is dit zwakke punt van eHealth te verbeteren door smartphones en tablets in 

te zetten en deze interventies in de vorm van applicaties (apps) aan te bieden. Het 

aanbieden van apps die zicht richten op het ondersteunen en verbeteren van de 

gezondheid van de gebruikers wordt ook wel mHealth genoemd. 

 

1.3 mHealth 
Mobiele apparaten zoals smartphones en tablets zijn veelbelovende toepassingen voor 

online positieve psychologie interventies volgens Chang, Kaasinen, en Kaipainen 

(2013). Zij wijzen in hun onderzoek op het feit dat mobiele apparaten persoonlijk zijn 

en vrijwel altijd door de gebruikers bij zich worden gedragen. Zo heeft de gebruiker 

de apps altijd binnen handbereik in het dagelijkse leven en kan hiervan gebruik 

worden gemaakt wanneer er gezondheidskeuzes dienen te worden gemaakt. Tenslotte 

zijn mobiele apparaten uitgerust met verschillende technische functies en sensoren 
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wat ze uitermate geschikt maakt om data te verzamelen en deze tegelijkertijd te 

analyseren. Dit soort technische aspecten zijn erg bruikbaar zijn voor apps die zich 

richten op het ondersteunen en verbeteren van de gezondheid van de gebruiker (Liu, 

Zhu, Holroyd & Seng, 2011). Daarnaast worden steeds meer smartphones en tablets 

verkocht, terwijl de verkoop van computers daalt (Plaza, Demarzo, Herrera-Mercadal, 

& García-Campayo, 2013).  

Met de opkomst van positieve psychologie en het toenemende aanbod van 

consumenten-eHealth is dan ook het doel van dit onderzoek om door middel van 

systematic review de apps in de App Store voor iOS van Apple aan een evaluatie te 

onderwerpen. Eerst wordt er op systematisch wijze gezocht naar de beschikbaarheid 

van apps die zich richten op het versterken van positieve emoties. Het evalueren van 

deze apps wordt vervolgens gedaan op basis van de volgende onderwerpen: (1) de 

theoretische basis van de app, (2) in hoeverre de app gebruiksvriendelijk is en (3) in 

welke mate er sprake is van persuasieve technologie (Webb, et al., 2010; Goldberg, et 

al. (2011); Fogg, 2003). Allereerst wordt er gekeken op welke theorie de app 

gebaseerd is of gebaseerd lijkt te zijn. Omdat elke willekeurige app-ontwikkelaar een 

nieuwe app kan aanbieden, zijn niet alle apps gebaseerd op degelijk wetenschappelijk 

onderzoek. Dit is een probleem omdat uit een meta-analyse van Webb, Joseph, 

Yardley en Michie (2010) blijkt dat online interventies effectiever zijn wanneer ze 

onder andere zijn gebaseerd op uitvoerig theoretisch onderzoek. Als tweede wordt de 

gebruiksvriendelijkheid gemeten aan de hand van de System Usability Scale van 

Brooke (1996). Want een app kan dan wel gebaseerd zijn op uitgebreid onderzoek, 

het is minstens zo belangrijk dat de app op eenvoudige wijze te gebruiken is. De 

usability (gebruiksvriendelijkheid) van een systeem bestaat volgens ISO 9241-11 

(1998) uit de volgende drie aspecten: effectiviteit (het vermogen van gebruikers om 

de taken te voltooien en de kwaliteit van de output van die taken), efficiëntie (hoeveel 

moeite het kost om de taken uit te voeren) en voldoening (de subjectieve reactie van 

de gebruiker op het systeem). Tenslotte wordt de mate van persuasieve technologie 

beoordeeld. Deze vorm van interactieve technologie heeft als doel gedragingen of 

attitudes van de gebruiker te veranderen (Fogg, 2003) en is van belang zodat 

gebruikers de app voor langere tijd blijven gebruiken. Een persuasief systeem kan 

beschreven worden als software, ontwikkeld om attitude en gedrag te versterken of 

veranderen, zonder gebruik te maken van misleiding of dwang (Oinas-Kukkonen & 

Harjumaa, 2008). Fogg (2003) benoemde de principes van persuasieve technologie, 
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Oinas-Kukkonen & Harjumaa (2009) ontwikkelden op basis van deze principes een 

Persuasive System Design model. Aan de hand van dit model wordt nagegaan welke 

persuasieve principes in de app naar voren komen. Dit afstudeeronderzoek dient 

uiteindelijk als framework dat de basis kan bieden voor eventueel vervolgonderzoek. 

 

1.4 Onderzoeksvragen 
Dit onderzoek tracht antwoord te geven op de hoofdvraag: “Welke positieve 

psychologie apps die zich richten op het versterken van positieve emoties zijn er 

beschikbaar en hoe is de kwaliteit hiervan?”  

Met als deelvragen: 

1. Op welke wetenschappelijke theorieën zijn de apps gebaseerd? 

2. In hoeverre zijn de apps gebruiksvriendelijk?  

3. In welke mate wordt persuasieve technologie toegepast in de apps? 
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2 METHODE 

 
2.1 Zoekstrategie en selectiecriteria 
Door middel van een systematische review is er in de App Store voor iOS gezocht 

naar positieve psychologie apps die zich richten op het versterken van positieve 

emoties. De App Store van Apple heeft op dit moment echter niet de verfijnde 

zoekmogelijkheden als een database voor wetenschappelijke literatuur. Wanneer er 

wordt gezocht op een bepaald zoekwoord, wordt een lijst met zowel betaalde als 

onbetaalde apps uit alle mogelijke categorieën weergegeven. Het includeren en 

excluderen van apps dient vervolgens handmatig te worden gedaan omdat 

automatisch verfijnen op bepaalde eigenschappen (zoals categorie, prijs of 

beoordeling) niet tot de mogelijkheden behoort. Met deze reden is er eerst 

vooronderzoek gedaan door te kijken welke voor de positieve psychologie relevante 

zoekwoorden iets opleverden. Opvallend was dat de zoekwoorden gratitude (153) en 

happiness (963) relatief veel apps opleverden. Er waren geen tot weinig hits met de 

Nederlandse zoekwoorden positieve emoties (0) en positieve psychologie (1). Engelse 

zoekwoorden die ook zijn meegenomen waren positive emotions (26), positive 

psychology (28) en emotional wellbeing (31). In totaal werden er 1202 apps gevonden 

op 26 maart 2015. Alleen de eerste 100 resultaten per keyterm werden meegenomen 

in dit onderzoek, een overzicht van de 286 apps die overbleven om te screenen, is te 

vinden in bijlage III. Uiteindelijk zijn 22 apps geïncludeerd om te evalueren. Figuur 

2.1 geeft een schematische weergave van het selectieproces dat is doorlopen. Inclusie-

criteria waren: de app is Nederlands- of Engelstalig, de aankoopprijs ligt onder de 

twee euro, de app bevat oefeningen waar de gebruiker actief mee bezig moet en de 

app zegt zich te richten op het versterken van positieve emoties op welke wijze dan 

ook. Exclusie-criteria waren: het onderwerp van de app heeft niet met positieve 

psychologie te maken, de app is een naslagwerk, de app kan alleen volledig doorlopen 

worden als er in-app aankopen voor meer dan twee euro moeten worden gedaan, de 

app is ontwikkeld voor een bepaalde doelgroep, zoals mensen met borstkanker, of de 

app is te algemeen om positieve emoties te versterken, zoals apps die enkel fungeren 

als moodtracker of dagboek. De apps dienen zich immers actief te richten op het 

versterken van positieve emoties bij de gebruiker. 
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Figuur 2.1: flowchart selectieproces apps in Apple App Store 

 
Na het excluderen van de 916 apps, omdat alleen de eerste honderd resultaten 

meegenomen zijn, zijn 133 apps uitgesloten omdat uit de titels bleek dat deze niet 

relevant waren voor positieve psychologie (bijvoorbeeld tarot, hypnose of quizen), de 

aankoopprijs hoger was dan 2 euro of de app was al eerder geïncludeerd bij een ander 

zoekwoord waardoor deze dubbel was geteld. De 153 apps die werden geïncludeerd, 

werden geanalyseerd op de beschrijving gegeven in de App Store. Wederom zaten er 

apps tussen die niet relevant waren voor positieve psychologie door het onderwerp 

waar de app betrekking op had, doordat het een naslagwerk was of omdat bleek dat er 

in-app aankopen moesten worden gedaan om de app te gebruiken die boven de 2 euro 

lagen. In de op een na laatste selectie werden 39 relevante positieve psychologie apps 

gevonden. De apps konden in de volgende categorieën worden verdeeld: 

mindfulness/meditatie (6), dankbaarheidsoefening (21) en een combinatie van 

verschillende onderdelen/overig (12). Omdat de apps binnen de eerste twee 

categorieën veel op elkaar leken omdat ze allen dezelfde functie hebben, namelijk 

meditatieoefeningen en het maken van dankbaarheidslijstjes, zijn uit beide 
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categorieën vijf apps random geselecteerd. Van de laatste categorie zijn wegens de 

grote verscheidenheid alle apps geselecteerd. 

 
2.2 Evaluatie 
Om een compleet beeld van de geselecteerde apps te krijgen, zijn ze elk apart 

geëvalueerd op (1) theorie, (2) gebruiksvriendelijkheid en (3) persuasieve 

technologie. Samen met een collega is bediscussieerd hoe aan deze werkwijze het 

beste vorm kon worden gegeven. Voor zowel de gebruiksvriendelijkheid als 

persuasieve technologie zijn gezamenlijk tabellen opgesteld, deze zijn te vinden in de 

bijlage. De tabel voor de gebruiksvriendelijkheid (bijlage II) is een beknopt overzicht 

van alle scores op de items van de SUS-vragenlijst van Brooke (1996). Voor de 

persuasieve technologie zijn vier tabellen gemaakt van alle uitgangspunten 

onderverdeeld in de hoofdprincipes (bijlage III). De theorieën evenals opvallende 

zaken wat betreft de gebruiksvriendelijkheid en persuasieve technologie zijn 

opgenomen in de resultatensectie. 

 

2.2.1 Theorie 
Om de kwaliteit van de app te kunnen evalueren, is het van belang dat allereerst 

duidelijk wordt op welke wetenschappelijke theorie(ën) de app is gebaseerd. De 

volgende vragen dienen per app beantwoord te worden: 

• Wordt er een wetenschappelijke theorie genoemd in de beschrijving van de 

app of in de app zelf? 

• Op welke theorieën lijkt de app gebaseerd te zijn? 

 

2.2.2 Gebruiksvriendelijkheid 
De SUS (Brooke, 1996) is een korte vragenlijst om op een snelle manier een beeld te 

krijgen van de gebruiksvriendelijkheid van een bepaald systeem. Deze Engelstalige 

vragenlijst bestaat uit tien stellingen waarmee op een Likertschaal kan aangegeven 

worden in hoeverre men het (on)eens is met de stelling. Een voorbeeldstelling van de 

SUS is: ‘I needed to learn a lot of things before I could get going with the system’. De 

volledige vragenlijst is te vinden in bijlage I. Op elke item kan men van 1 (strongly 

disagree) tot 5 (strongly agree) kiezen. Vervolgens worden deze scores geschaald; de 

geschaalde score van de oneven items is de score van het item afgetrokken van 5, die 
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van de even items is de score van het item minus 1. Hiermee vallen alle geschaalde 

scores tussen de 0 en 4 waarbij 4 het meest positief is. Wanneer deze scores worden 

opgeteld komt men op een totaalscore uit, wanneer deze vermenigvuldigd worden met 

2,5 komt hier de uiteindelijke SUS-score uit die van 0 tot 100 kan lopen. Volgens 

Sauro (2011) scoort een systeem voldoende op gebruiksvriendelijkheid wanneer de 

SUS-score hoger dan 68 is. De SUS dient bij kleine steekproeven afgenomen te 

worden om tot een betrouwbare SUS-score te komen. In dit onderzoek wordt de SUS 

echter als hulpmiddel voor de onderzoeker ingezet om de gebruiksvriendelijkheid zo 

valide mogelijk te meten.  

 

2.2.3 Persuasieve technologie 
Het framework van Oinas-Kukkonen & Harjumaa (2009) noemt alle uitgangspunten 

van persuasieve technologie en legt uit hoe deze in een systeem geïmplementeerd 

kunnen worden. Deze uitganspunten kunnen onderverdeeld worden in vier 

categorieën:  

1. primary task: de hoofdtaken van het systeem; 

2. system credibility: betrouwbaarheid van het systeem; 

3. dialogue support: feedback naar de gebruiker toe; 

4. social support: motivatie door middel van sociale invloed. 

In tabel 2.2 zijn deze uitgangspunten vertaald naar het Nederlands te vinden. 

 
Tabel 2.2: Uitgangspunten van persuasieve technologie 

Primaire taak Systeemgeloofwaardigheid Ondersteunend 

dialoog 

Sociale 

ondersteuning 

Reductie Betrouwbaarheid Positieve waardering Sociale facilitatie 

Tunneling Expertise Beloningen Sociale vergelijking 

Maatwerk Geloofwaardigheid Herinneringen Normatieve invloed 

Personalisatie Realistisch Voorstellen Sociaal leren 

Zelfcontrole Gezag Gelijkenis Samenwerking 

Simulatie Goedkeuring v. derden Voorkeur Competitie 

Repetitie Controleerbaarheid Sociale rol Herkenning 

 

Bij het evalueren van de geselecteerde positieve psychologie apps wordt er 

gecontroleerd in hoeverre bovenstaande uitgangspunten per app aanwezig zijn. 
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3 RESULATEN 

 

3.1 Belangrijkste resultaten 
Voor een beknopt overzicht zijn in tabel 3.1 de geïncludeerde apps weergeven met 

alle resultaten. App 1 t/m 5 zijn mindfulness- of meditatie-apps en app 6 t/m 10 zijn 

dankbaarheidsoefeningen. In de derde kolom wordt de kwaliteit van de theorie 

aangegeven (0 = geen theorie; 1 = referentie naar een theorie; 2 = gebaseerd op een 

theorie). Wanneer er geen theorie expliciet bij naam werd genoemd (0 en 1), is 

uitgezocht op welke theorie de app gebaseerd leek te zijn, deze wordt tevens benoemd 

in de tabel. De SUS-score heeft betrekking op de gebruiksvriendelijkheid en het getal 

in de laatste kolom geeft het aantal principes aan uit het Persuasive System Design 

model dat in de app is gebruikt. 

 
Tabel 3.1: Geïncludeerde positieve psychologie apps 

Naam app Omschrijving  Kwaliteit 
theorie 

Theorie SUS- 
score 

Pers. 
tech. 

1. Mindfulness 
guided meditation 

Geleide meditatie met 
verschillende stemmen.  

1 Mindfulness (Brown & 
Ryan, 2003) 

77,5 5 

2. Get Happy and 
Smiling with 
Laughter 
Meditation 

Geleide lach-meditatie met 
verschillende stemmen. 

1 Gelotology (Fry & Salameh, 
1987) 

77,5 5 

3. De Mindfulness 
app 

Stille en geleide meditaties 
en een bodyscan. 

1 Mindfulness (Brown & 
Ryan, 2003) 

90,0 8 

4. Guided Mind Stap voor stap meditaties 
en rustgevende geluiden. 

0 Mindfulness (Brown & 
Ryan, 2003) 

87,5 4 

5. Gratitude 
Meditation 

Dankbaarheidsmeditatie en 
een 1-minuut-meditatie. 

0 Mindfulness (Brown & 
Ryan, 2003) 

67,5 3 

6. Three Gratitudes  Drie keer per dag dankbare 
momenten vastleggen. 

0 Dankbaarheid en broaden-
and-build (Frederickson, 
2000b) 

75,0 2 

7. HappiJar – 
happiness, 
gratitude, […] 

Positieve momenten 
opslaan in de vorm van 
buttons in een ‘happy jar’. 

0 Dankbaarheid en broaden-
and-build (Frederickson, 
2000b) 

87,5 12 

8. Gratitude Journal 
Free: Random 
Daily Happiness 

Elke dag op een 
willekeurig moment een 
dankbaarheids-herinnering. 

0 Dankbaarheid en broaden-
and-build (Frederickson, 
2000b) 

80,0 5 

9. HappyFeed Drie positieve momenten 
per dag vastleggen, 
eventueel met foto. 

0 Dankbaarheid en broaden-
and-build (Frederickson, 
2000b) 

97,5 6 

10. Momentum – 
The Journey 

Met positieve momenten 
een luchtballon laten 
opstijgen. 
 

0 Dankbaarheid en broaden-
and-build (Frederickson, 
2000b) 

80,0 5 
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11. Happy_Wings Positieve psychologie 
game met verschillende 
onderdelen waarbij besjes 
worden verdiend om een 
vogel te laten vliegen.   

1 Broaden-and-build 
(Frederickson, 2001); 
Undoing Hypothesis 
(Fredrickson & Levenson, 
1998) 

90,0 6 

12. Uplifted Positieve psychologie 
game met levels die 
worden afgewisseld met 
persoonlijke vragen. 

2 Broaden-and-build 
(Frederickson, 2001) 

92,5 8 

13. 365 Happy 
Days 

Collectie van inspirerende 
quotes en activiteiten. 

1 Dankbaarheid en broaden-
and-build (Frederickson, 
2000b) 

77,5 8 

14. Happier Dankbaarheidsdagboek 
met community en 
cursussen. 

1 Dankbaarheid en broaden-
and-build (Frederickson, 
2000b) 

87,5 10 

15. Happiness 
Trainer 

Tien minuten durende 
oefening gebaseerd op 
Cognitive Bias 
Modification. 

2 Cognitive Bias Modification 
(Dandeneau, Baldwin, 
Baccus, Sakellaropoulo en 
Pruessner, 2007) 

70,0 1 

16. Happify Uitgebreid programma met 
cursussen en oefeningen. 

2 Broaden-and-build 
(Frederickson, 2001) 

75,0 12 

17. Your happiness 
now 

Videos met oefeningen. 0 - 47,5 0 

18. The Highroad to 
Happiness 

Life coach programma. 0 - 62,5 2 

19. HappCo Persoonlijke coach en 
platform met oefeningen. 

1 Broaden-and-build 
(Frederickson, 2001) 

82,5 9 

20. UniThrive 
Wellbeing 

Mood tracker, quotes, tips, 
dankbaarheidslijstjes en 
meditatieoefeningen. 

1 Dankbaarheid en broaden-
and-build (Frederickson, 
2000b) 

77,5 5 

21. e-Positive Spin Hersentraining door 
middel van het koppelen 
van afbeeldingen aan 
bepaalde woorden. 

2 Broaden-and-build 
(Frederickson, 2001); 
Cognitive Bias Modification 
(Dandeneau, et al., 2007) 

70,0 2 

22. Smiley Alarm 
Clock: smile and 
wake up 

Wekker waarnaar je moet 
lachen om het alarm uit te 
schakelen. 

1 Facial Feedback Hypothesis 
(Strack, Martin & Stepper, 
1988) 

92,5 2 

 
3.2 Theorie 
De apps kunnen wat betreft theoretische basis in drie categorieën worden ingedeeld: 

(1) de app noemt duidelijke een theorie, (2) de app refereert naar wetenschappelijke 

studies maar geeft geen duidelijke theorieën of bronnen en (3) de app geeft geen 

enkele informatie over wetenschappelijk onderzoek. 

 
3.2.1 Apps gebaseerd op een theorie 
Van de 22 geëvalueerde apps werden er vier apps (Uplifted, Happify, 

Happinesstrainer en e-Positive Spin) gevonden waarbij wetenschappelijke studies of 
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theorieën expliciet worden benoemd. Drie van deze apps (Uplifted, Happify en e-

Positive Spin) zijn volgens de beschrijvingen van de app gebaseerd op positieve 

psychologie theorieën. De theorieën van deze apps worden beschreven in de volgende 

alinea’s en zijn tevens in een beknopt overzicht weergeven in tabel 3.2. De app 

Uplifted (nr. 12) is een game waarbij men vragen beantwoordt om positiever te 

worden. Er dient eerst een level van een spelletje te worden gespeeld om het poppetje 

op weg te helpen naar het veelbelovende land Happ. Hierna komen drie vragen in 

beeld die betrekking hebben op verschillende categorieën, bijvoorbeeld dankbaarheid 

(‘what couldn’t you live without?’) of positieve gebeurtenissen (‘who made you smile 

today?’). In de beschrijving van de app in de App Store wordt geschreven: “Research 

in the field op Positive Psychology has shown that cultivating optimism in this way 

can undo stress and can train the brain to become more optimistic and positive.”. In 

de app zelf is een bibiliografie te vinden met de gebruikte literatuur, hierin worden 17 

bronnen genoemd, hiervan zijn 10 wetenschappelijke artikelen. Onder andere een 

studie van Frederickson en Branigan (2005) wordt genoemd als referentie welke 

refereert naar de broaden-and-build theorie. 

De app Happify (nr. 16) bestaat uit verschillende onderdelen waaronder 

cursussen. Per cursus is in de inleiding een apart kopje te vinden met ‘why it works’, 

hierin worden verschillende studies genoemd. Op de bijbehorende website van de app 

(my.happify.com/research/) is een zeer uitgebreide lijst te vinden met alle 

bronvermeldingen die zijn gebruikt voor de verschillende cursussen in de app. In de 

cursussen worden video’s, teksten en oefeningen aangeboden. Voor dit onderzoek is 

er gebruik gemaakt van de gratis cursus Uplift omdat deze belooft het brein te trainen 

op positiviteit. Bij Uplift wordt de broaden-and-build theorie genoemd onder het 

kopje ‘why it works’: “According to Professor Barbara Frederickson, even 

temporary positive emotions like joy or interest can result in a ‘broadening’ of our 

thoughts, and actions, and help regulate our negative emotions.” 

De app Happinesstrainer (nr. 15) wordt niet ondersteund met positieve 

psychologie theorieën, maar is volgens de beschrijving in de App Store gebaseerd op 

Cognitive Bias Modification. In de app is het volgende statement te vinden: ”Current 

research in CBM (Cognitive Bias Modification) shows that through Brain Training, 

you can change a negative outlook to positive and thereby make yourself feel 

happier.”. Er is niet expliciet een wetenschappelijke bron genoemd, maar de app lijkt 

gebaseerd te zijn op een soortgelijke methode ontwikkeld door Dandeneau, Baldwin, 
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Baccus, Sakellaropoulo en Pruessner (2007) waarbij er zo snel mogelijk het lachende 

gezicht moet worden geselecteerd in een overzicht van 16 gezichten met andere 

uitdrukkingen. Dit is ook hetgeen dat op een versimpelde manier met de 

Happinesstrainer app gedaan dient te worden gedurende tien minuten. 

De app e-Positive Spin (nr. 21) belooft het identificeren en associëren van 

positieve gebeurtenissen met positieve emoties te trainen. De app is een spel waarbij 

een afbeelding (een persoon met een bepaalde gezichtsuitdrukking) en een woord (een 

emotie) worden weergeven, het is aan de gebruiker om zo snel mogelijk aan te geven 

of het gegeven woord en afbeelding een ‘match’ of ‘no-match’ zijn. In de app onder 

de knop ‘Info’ staat beschreven: “There is increasing evidence that focusing on 

positive information boosts positive feelings and wellbeing, while attending to 

negative information makes you feel more stressed and vulnerable. […] Training to 

tune into positive image-word associations will help build a cycle of positivity, and 

flow on effects of reducing stress and boostings wellbeing and resilience.” 

Vervolgens worden er drie wetenschappelijke studies genoemd waar dit op is 

gebaseerd: Frederickson (2000), Isaacowitz (2005), en Tugade, Frederickson & 

Barrett (2004). Qua genoemde theorieën lijkt de app gebaseerd te zijn op de positieve 

psychologie broaden-and-build theorie, maar wat betreft de methode heeft de app 

meer weg van Cognitive Bias Modification, dit wordt echter nergens in de app 

genoemd. 
 
Tabel 3.2: Apps met een theoretische basis 

App # en naam Statement Theorie 

12. Uplifted Beschrijving in App Store en noemt o.a. 

Frederickson en Branigan (2005) als bron. 

Broaden-and-build 

(Frederickson, 

2001) 

15. Happinesstrainer Beschrijving in de app en noemt Cognitive 

Bias Modification als theorie (zonder bron). 

Cognitive Bias 

Modification 

(Dandeneau, et al., 

2007) 

16. Happify Beschrijving in de app en noemt o.a. 

Frederickson (2001) als bron. 

 

 

Broaden-and-build 

(Frederickson, 

2001) 
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21. e-Positive Spin Beschrijving in de app en noemen 

Frederickson (2000); Isaacowitz (2005); 

Tugade, Frederickson & Barrett (2004) als 

bron. 

Broaden-and-build 

(Frederickson, 

2001) & Cognitive 

Bias Modification 

(Dandeneau, et al., 

2007) 

 

3.2.2 Apps die refereren naar een theorie 
Er zijn negen apps gevonden die enigszins refereerden naar positieve psychologie of 

wetenschappelijke studies, maar geen expliciete theorieën of bronnen noemden. Deze 

apps zijn met hun statements te vinden in tabel 3.3. Tevens is in de tabel aangegeven 

op welke theorie de app gebaseerd lijkt te zijn. De theorieën die zijn gevonden zijn de 

broaden-and-build theorie (Frederickson, 2001) en  de undoing hypothesis 

(Fredrickson & Levenson, 1998) die al werden besproken in de inleiding. Nieuwe 

theorieën die naar voren kwamen in het onderzoek zijn mindfulness, de facial 

feedback hypothesis en gelotologie. Mindfulness is een levensstijl die honderden jaren 

geleden ontstaan is vanuit het Boeddhisme, maar tegenwoordig in de Westerse wereld 

ook een bekend begrip is geworden (Roberts & Danoff-Burg, 2010). Het is een vorm 

van meditatie waarbij men bewust is van het hier en nu. Het wordt ook wel 

aandachtsmeditatie of bewuste aandacht genoemd. Uit een studie van Brown en Ryan 

(2003) blijkt dat mindfulness bijdraagt aan het ervaren van positieve emoties en 

zelfregulerend gedrag. De facial feedback hypothesis (Strack, Martin & Stepper, 

1988) stelt dat wanneer gezichtsuitdrukkingen invloed hebben op de emotionele 

ervaring van een persoonlijk. In het geval van lachen en positieve emoties wordt 

vanuit deze hypothese gesteld dat wanneer men fysiek lacht, men automatisch 

positieve emoties gaat ervaren. Tenslotte is gelotologie de wetenschap van de lach. 

Dit onderzoeksgebied houdt zich bezig met de invloed van lachen op het menselijk 

lichaam. William F. Fry, pionier van de gelotologie, en Salameh (1987) kwamen tot 

de conclusie dat lachen een positief effect op het menselijk lichaam heeft. Lachen kan 

er onder andere voor zorgen dat stress verminderd, uit dit idee is lachtherapie 

ontstaan.  
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Tabel 3.3: Apps die enigszins stellen dat ze gebaseerd zijn op theoretisch onderzoek 

App # en naam Statement Theorie  

1. Mindfulness 

Guided Meditation 

In de AppStore-beschrijving: “Being mindful 

is one of the biggest qualities that contriute to 

your happiness and wellbeing! This is based 

on the latest scientific research in Positive 

Psychology (the Science of Happiness).” 

Mindfulness 

(Brown & Ryan, 

2003) 

2. Get Happy and 

Smiling with 

Laughter Meditation 

In de AppStore-beschrijving: “Did you know 

smiling and laughter contribute to your 

happiness? Yes, it’s true, this is based on latest 

scientific research in Positive Psychology (the 

Science of Happiness).” 

 

Gelotology (Fry & 

Salameh, 1987) 

3. De Mindfulness 

App 

In de app onder de knop ‘over mindfulness’: 

“Onderzoek wijst uit dat Mindfulness 

stressgerelateerde klachten en ziekten kan 

helpen voorkomen of reduceren. Zelfs 

depressie. Studies hebben het positieve effect 

ervan aangetoond op het immuunsysteem, op 

pijnklachten, het omgaan met kanker, 

depressie, slaapproblemen en 

angststoornissen.” 

Mindfulness 

(Brown & Ryan, 

2003) 

11. Happy_Wings In de AppStore-beschrijving: “Research in the 

field of Positive Psychology has shown that 

focusing on the good things in our lives helps 

us to build happiness and improve our ability 

to cope when faced with difficult situations.” 

Broaden-and-build 

en Undoing 

Hypothesis 

(Fredrickson & 

Levenson, 1998) 

13. 365 Happy Days Diverse statements bij 23 van de 40 activities 

in de app, o.a.: “Thousands of studies show 

that developing a more grateful mindset helps 

you feel more positive and optimistic.” 

Dankbaarheid en 

broaden-and-build 

(Frederickson, 

2000b) 

14. Happier In de gratis aangeboden cursus over 

dankbaarheid in de app: “Thousands of studies 

show that developing a more grateful mindset 

helps you feel more positive and optimistic.” 

 

Dankbaarheid en 

broaden-and-build 

(Frederickson, 

2000b) 
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19. HappCo In de app onder de knop ‘HappToGo’s Science 

Base’: “HappCo is based on Positive 

Psychology, which is the scientific study of 

happiness and flourishing. It pairs the best 

research and tools for increasing your 

happiness. Research over the past 2 decades 

shows that happy people do better in nearly 

every domain of life. […] HappCo is grounded 

in the research of happiness and well-being 

and provides you with the best research facts 

that support your activities.” 

Broaden-and-build 

(Frederickson, 

2001) 

20. UniThrive 

Wellbeing 

In de app onder de knop ‘UniThrive’: 

“UniThrive is designed by the Counselling & 

Disability Services team at the University of 

Adelaide with the aim of helping students at 

the University ‘thrive’ using the principles and 

ideas offered by Positive Psychology.” 

Dankbaarheid en 

broaden-and-build 

(Frederickson, 

2000b) 

22. Smiley Alarm 

Clock 

In de AppStore-beschrijving: “Scientists 

proved that smile does good for your entire 

body: stress hormones lower and happiness 

hormones raise. Smile is also known to lower 

the blood pressure.” 

Facial Feedback 

Hypothesis (Strack, 

Martin & Stepper, 

1988)  

 
3.2.3 Apps zonder theorie 
Tenslotte waren er negen apps die helemaal geen studies of bronnen noemden. Dit 

waren mindfulness/meditatieapps nummer 4 en 5, en dankbaarheidsapps nummer 6, 7, 

8, 9 en 10. En de apps nummer 17 en 18 uit de mix/overig categorie. Ondanks dat er 

geen theorieën expliciet worden genoemd, lijken app 4 en 5 gebaseerd te zijn op de 

werkzaamheid van mindfulness op subjectief welzijn (Brown & Ryan, 2003). Zowel 

Guided Mind (nr. 4) als Gratitude Meditation (nr. 5) bieden oefeningen aan om te 

leren mediteren. Hoewel er verschillende soorten meditatietechnieken bestaan, is het 

uitgangspunt van de meeste meditaties om te ontspannen en in een bepaalde staat van 

bewustzijn te raken. Dit komt overeen met  het idee van mindfulness. De 

dankbaarheidsapps Three Gratitudes (nr. 6), Happijar (nr. 7), Gratitude Journal 

Free (nr. 8), Happy Feed (nr. 9) en Momentum – The Journey (nr. 10) lijken 
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gebaseerd te zijn op het dankbaarheidsprincipe dat door Frederickson (2000b) wordt 

besproken in de broaden-and-build theorie. In deze apps is het namelijk de bedoeling 

dat de gebruiker één of meerdere positieve of dankbare momenten per dag deelt. Voor 

Your Happiness Now (nr. 17) kan geen duidelijke theorie worden gevonden. De app 

is gemaakt door de Fearless Leader Group, zij zijn een groep Amerikaanse coaches 

die online zelfhulpboeken uitgeven, gebaseerd op hun zelf ontwikkelde Fearless 

Leaders Group Four Quadrant Model. Waar dit model precies voor staat is 

onduidelijk. Ook voor de app The Highroad to Happiness (nr. 18), ontwikkeld door 

een Nederlandse lifecoach, is het lastig een gepaste wetenschappelijke theorie te 

vinden. Volgens de maker is de app ontwikkeld volgens zijn coaching model dat is 

gebaseerd op de unieke metafoor van ‘our Senses’. De onderdelen in de app zijn 

onderverdeeld in: ‘taste’, smell’, ‘touch’, ‘vision’, ‘hearing’ en ‘knowing’. Deze 

zintuigen dienen tenslotte tot praktijk gebracht te worden met de Big Five for Life™ 

methode waar diverse zelfhulpboeken over zijn geschreven. 
 

3.3 Gebruiksvriendelijkheid 
In bijlage II zijn de scores van de apps op de System Usability Scale te vinden. 

Opvallend is dat de meeste apps ruim voldoende (>68) scoren. Slechts drie apps 

scoren een onvoldoende: The Highroad To Happiness (62,5), Gratitude Meditation 

(67,5) en de app Your Happiness Now (nr. 17) scoort met een SUS-score van 47,5 

het laagst van alle apps. De lage score is te wijten aan het verouderde systeem, de app 

was nog niet aangepast voor de nieuwste generatie iPhones met een groter scherm 

waardoor direct was te zien dat de app al geruime tijd niet meer was geüpdatet. De 

app was onhandig in gebruik en de oefeningen bestonden uit vragenlijsten en 

werkbladen die als PDF-bestand gedownload konden worden. Dat het programma van 

Your Happiness Now als app was uitgebracht in plaats van op papier, had in dit geval 

dus geen toegevoegde waarde. Een app die juist aanzienlijk hoog scoorde is 

HappyFeed (nr. 9) met een SUS-score van 97,5. Een simpele app waarbij men drie 

keer per dag een positief moment deelt. Het systeem is erg overzichtelijk 

vormgegeven en bij het openen van de app is direct duidelijk wat de bedoeling is. 

Door middel van gekleurde gezichtjes kan de gebruiker in één oogopslag zien hoe 

vaak er al een positief moment is gedeeld op die dag. In figuur 3.1 zijn screenshots 

van beide apps weergeven ter illustratie. 
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Figuur 3.1: Screenshot Your Happiness Now (links) en HappyFeed (rechts) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Verder is te zien dat er voor alle apps relatief positief gescoord is op de items 2 (“I 

found the system unnecessarily complex”), 4 (“I think that I would need the support of 

a technical person to be able to use this system”) en 10 (“I needed to learn a lot of 

things before I could get going with this system”). Gemiddeld werd hier een 

(omgeschaalde) score van 4 behaald voor alle apps.  Dit kwam niet als een verrassing, 

het gaat in dit onderzoek immers om apps en niet om zeer complexe technische 

systemen; het idee van een app is dat deze juist toegankelijk is. Bij item 8 (“I found 

the system very cumbersome to use”) is de meeste variatie qua scores te zien. 

Sommige apps waren ergerlijk in gebruik doordat bepaalde functies niet goed werkten 

of omdat de app erg onduidelijk in gebruik was. Een voorbeeld hiervan is Three 

Gratitudes (nr. 6), een app ontwikkeld door een groep studenten. De app is erg 

simpel, zo is het de bedoeling dat er, net als bij HappyFeed, elke dag drie positieve 

momenten gedeeld dienen te worden.  Maar bij het opslaan van de momenten krijgt 

de gebruiker geen feedback, wat het idee geeft dat men nog eens op de ‘done’ knop 

moet klikken. 
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3.4 Persuasieve technologie 
In bijlage III zijn de scores van de apps op basis van het Persuasive System Design 

model te vinden. Tabel 3.4 geeft een beknopt overzicht van de scores van alle apps op 

de hoofdprincipes van persuasieve technologie. De primaire taak heeft betrekking op 

het ondersteunen van de gebruiker bij het uitvoeren van de hoofdtaken van de app. 

Een veelgebruikt principe hiervan is repetitie. Dit kwam in de apps tot uiting doordat 

oefeningen herhaald konden worden. Over het algemeen wordt er matig gebruik 

gemaakt van het hoofdprincipe primaire taak. De principes die betrekking hebben op 

de systeemgeloofwaardigheid beschrijven hoe een systeem er betrouwbaar en 

geloofwaardig uit ziet. Apps in dit onderzoek maken hier relatief veel gebruik van. 

Principes die hier veel in werden gezien, waren betrouwbaarheid, expertise en 

geloofwaardigheid. Betrouwbaarheid was te zien in apps die objectieve informatie 

gaven in plaats van bevooroordeelde reclame. Expertise kwam tot uiting doordat de 

app up to date was en objectieve informatie gaf. De geloofwaardigheid uitte zich door 

een professionele indruk doordat er geen irrelevante advertenties en reclame in de app 

naar voren kwam. Ondersteunend dialoog dient te worden gebruikt om van een app 

een interactief systeem te maken, ondersteunend dialoog zorgt voor feedback naar de 

gebruiker toe. Hier werd matig gebruik van gemaakt in de apps. Met betrekking tot dit 

hoofdprincipe werd er het meest gebruik gemaakt van voorkeur; de app zag er visueel 

aantrekkelijk uit. Bij nog niet alle apps werd gebruik gemaakt van herinneringen. Een 

herinnering is een melding die ervoor zorgt dat de gebruiker de app blijft gebruiken, 

bijvoorbeeld zoals Gratitude Journal Free doet door op willekeurige momenten te 

vragen: “What are you grateful for right now?”. Sociale ondersteuning heeft 

betrekking op de principes die de gebruiker in contact brengen met anderen, zoals 

vergelijken, samenwerken en competitie. Hier werd het minst gebruik van gemaakt. 

Vier apps maakten gebruik van het principe sociaal leren, bijvoorbeeld doordat de 

gebruiker dankbaarheidsteksten van andere gebruikers kon inzien. En één app maakte 

gebruik van herkenning doordat het mogelijk was om als gebruiker persoonlijke 

verhalen te lezen. Over het algemeen kan worden gezegd dat er nog veel 

mogelijkheden benut kunnen worden bij de hoofdprincipes primaire taak, 

ondersteunend dialoog en sociale ondersteuning. Vooral op het gebied van sociale 

ondersteuning zijn veel gemiste kansen op te merken. 
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Tabel 3.4: Overzicht scores Persuasive System Design 

App 
# 

Primaire taak Systeem-
geloofwaardigheid 

Ondersteunend 
dialoog 

Sociale 
ondersteuning 

Totaal 
score 

1 1 3 1 0 5 
2 1 3 1 0 5 
3 2 4 2 0 8 
4 1 2 1 0 4 
5 1 2 0 0 3 
6 1 1 0 0 2 
7 2 5 4 1 12 
8 1 3 1 0 5 
9 2 2 2 0 6 

10 1 2 2 0 5 
11 2 2 2 0 6 
12 2 4 2 0 8 
13 1 0 1 0 8 
14 2 4 2 2 10 
15 0 1 0 0 1 
16 5 4 2 1 12 
17 0 0 0 0 0 
18 0 1 1 0 2 
19 3 3 2 1 9 
20 2 2 1 0 5 
21 1 1 0 0 2 
22 1 0 1 0 2 

 

Opvallend is dat vooral Happijar (nr. 7) en Happify (nr. 16) veel principes van 

persuasieve technologie laten zien. Happijar is een app waarbij de gebruiker 

dagelijks een button met dankbaarheidstekst in een virtuele ‘gratitude jar’ kan doen. 

De button kan zelf worden gekozen door te kiezen uit verschillende kleuren. Wanneer 

men een bepaald aantal buttons heeft ingediend, wordt de gebruiker beloond door 

extra buttons met unieke prints van kunstenaars (beloningen). Gezinsleden die 

dezelfde app gebruiken worden toegevoegd om buttons naar te versturen (sociaal 

leren). Tevens is er moeite gestoken in de vormgeving van de app door een 

daadwerkelijke gratitude jar te laten zien, door te schudden met de telefoon hoort de 

gebruiker het rinkelende geluid van de buttons (voorkeur). In tegenstelling tot 

bijvoorbeeld Three Gratitudes die weinig gebruik maakt van persuasieve 

technologie, maar ongeveer dezelfde functie heeft als Happijar, namelijk het invoeren 

van momenten waar de gebruiker dankbaar voor is. In figuur 3.2 zijn screenshots van 

beide apps weergeven ter illustratie. 
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Figuur 3.2: Screenshot Three Gratitudes (links) en Happijar (rechts) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.5 Combinatie theorie, gebruiksvriendelijkheid en persuasieve technologie 
Apps die hoog scoren op gebruiksvriendelijkheid, maken over het algemeen meer 

gebruik van persuasieve technologie. Apps die laag scoren op 

gebruiksvriendelijkheid, laten minder kenmerken zien van persuasieve technologie. 

Wanneer er moeite is gestoken in de vormgeving van de app en er handige elementen 

aan toegevoegd zijn, zoals herinneringen, is deze schijnbaar ook fijner in gebruik. 

Happify (nr. 16) lijkt gebaseerd te zijn op uitvoerig theoretisch onderzoek en bevat 

tevens 12 onderdelen van persuasieve technologie, de score op de SUS is ruim 

voldoende (75,0). Dit is ook het geval bij Uplifted (nr. 12) met een SUS-score van 

92,5 en 8 onderdelen van persuasieve technologie. Het lijkt dat apps die gebaseerd 

zijn op een theorie vanuit de positieve psychologie laten zien dat er meer moeite in de 

ontwikkeling van de app gestoken is waardoor ze handiger in gebruik zijn. Bij 

Happiness Trainer (nr. 15) en e-Positive Spin (nr. 21) is dit niet het geval, beide 

noemen minstens één theorie en scoren voldoende op gebruiksvriendelijkheid, maar 

maken beide weinig gebruik van persuasieve technologie. De theoretische basis van 

deze apps komt echter voort uit Cognitive Bias Modification (Dandeneau et al., 

2007), en niet uit theorieën die ondersteund worden vanuit de positieve psychologie. 
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4 DISCUSSIE 

 

4.1 Bevindingen 
Het doel van dit onderzoek was om door middel van een systematische review een 

beeld te krijgen van de beschikbaarheid en kwaliteit van positieve psychologie apps. 

Met dit onderzoek werd aangetoond dat er een groot aanbod is van verschillende apps 

die zich richten op positieve psychologie. Wanneer er werd gekeken naar apps die 

zich richten op het versterken van positieve emoties, waren er slechts vier apps die 

wetenschappelijke theorieën expliciet benoemden. Toch refereerden veel apps 

enigszins naar onderzoeken vanuit de positieve psychologie en kon er door de 

onderzoeker vaak alsnog een theorie gekoppeld worden aan de app. Ook maakten 

bijna alle apps in zekere mate gebruik van persuasieve technologie, maar werd de 

potentie van de technische mogelijkheden nog niet volledig benut. De 

gebruiksvriendelijkheid was, op drie apps na, voldoende tot uitstekend. In het nu 

volgende worden de implicaties van deze bevindingen uitgebreider toegelicht. 

 

Beschikbaarheid  en kwaliteit 

Het viel op dat er een groot aanbod is van apps in de App Store ter ondersteuning en 

verbetering van positieve emoties. Dit sluit aan op het adviesrapport dat onlangs werd 

uitgebracht door Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ) over de opkomst van 

consumenten-eHealth (Raad voor de Volksgezondheid & Zorg, 2015). In groot tempo 

worden nieuwe technologieën aan consumenten aangeboden om hun gezondheid te 

verbeteren zonder tussenkomst van een zorgverlener. De RVZ geeft als aanbeveling 

dat er meer inzicht moet worden verkregen in de kwaliteit van deze apps. Er dient 

volgens hen een kader van geschikte methodologie te worden ontwikkeld voor de 

wetenschappelijke evaluatie van dit soort technologieën. Dit afstudeeronderzoek heeft 

daarmee een eerste stap in die richting gedaan.  

 

Theorie 

In de resultatensectie van dit onderzoek werd een grote lijst aan gevonden theorieën 

gegeven, dit gaf in eerste instantie een goede indruk wat betreft de theoretische basis 

van de apps. Opvallend is echter dat veel apps zich baseren op theorieën rondom 

dankbaarheid. Deze apps hebben als hoofddoel om momenten op te slaan waarvoor de 
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gebruiker dankbaar is, of bieden dit als extra oefening aan. Wellicht omdat dit een 

oefening uit de positieve psychologie is die op een eenvoudige manier in een app te 

verwerken is en ook voor gebruikers makkelijk en snel uit te voeren is. Doch is er op 

dit moment discussie over de effectiviteit van dankbaarheidsoefeningen; uit 

onderzoek blijkt dat dit soort oefeningen zelfs een averechts effect kunnen hebben op 

mensen met een depressie (Sin, Della Porta, & Lyubomirsky, 2011; Sergeant & 

Mongrain, 2011). Geen één van de onderzochte apps stelden hierover informatie of 

waarschuwingen beschikbaar voor de gebruiker. Verder liet een deel van de apps 

(18%) zien dat ze zich baseren op mindfulness. Uit onderzoek is gebleken dat 

mindfulness-meditatie een positieve invloed kan hebben voor mensen met chronische 

pijn, angststoornissen en andere klachten (Brown & Ryan, 2003). Het is echter de 

vraag of de meditatieprogramma’s uit de apps in dit onderzoek ontwikkeld zijn door 

experts en van goede inhoudelijke kwaliteit zijn. Ter illustratie: de app Guided Mind 

biedt onder andere meditaties aan om de gebruiker in contact te laten komen met zijn 

‘spirit animal’ of ‘magical child’. Ondanks dat er voor meditatieoefeningen in het 

algemeen wetenschappelijke onderbouwing is, is dat bij deze onderdelen niet het 

geval. Uit een literatuurreview van Plaza et al. (2013) bleek al dat meditatie-apps 

weinig tot geen wetenschappelijke ondersteuning bieden wat betreft hun effectiviteit. 

Wat tenslotte opvalt is dat apps die gebaseerd zijn op een degelijke theorie vanuit de 

positieve psychologie laten zien dat ze tevens gebruiksvriendelijk zijn en door middel 

van persuasieve technologie de gebruiker uitdagen de app met regelmaat te gebruiken. 

Deze bevinding sluit aan op onderzoek van Webb et al. (2010); zij ondervonden dat 

wanneer een systeem gebaseerd is op uitgebreid theoretisch onderzoek, de effectiviteit 

beter is omdat er meer moeite in de ontwikkeling van de app is gestoken. Wanneer 

een app duidelijke theorieën noemt, scoort deze vaak ook goed op 

gebruiksvriendelijkheid en persuasieve technologie. Dit is in ieder geval te zien bij de 

apps Happify en Uplifted die gebaseerd zijn op de broaden-and-build theorie 

(Frederickson, 2001). 

 

Persuasieve technologie 

Uit onderzoek bleek al dat apps door hun technische mogelijkheden veel potentie 

hebben om ingezet te worden als individuele interventies (Chang, et al., 2013; Liu et 

al., 2011). Toch maken apps daar nog niet altijd gebruik van. Met betrekking tot het 

gebruik van persuasieve technologie waren er veel gemiste kansen op te merken. Zo 
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maakt een deel van de apps (59%) geen gebruik van simpele herinneringsmeldingen. 

Omdat is gebleken dat de adherence (therapietrouw) vaak laag ligt bij dit soort 

interventies (Eysenbach, 2005; Glasgow, 2007), zou juist ingezet moeten worden op 

persuasieve technologie om deze te verbeteren. Ook is bekend dat positieve emoties 

versterkt kunnen worden door ze te delen met anderen (Langston, 1994; Gable & 

Gosnell, 2011), hier zou goed gebruik van kunnen worden gemaakt door in apps meer 

in te zetten op sociale ondersteuning. Kort samengevat wordt er al goed gebruik 

gemaakt van het hoofdprincipe systeemgeloofwaardigheid en zijn er nog veel 

mogelijkheden wat betreft de hoofdprincipes primaire taak, ondersteunend dialoog en 

met name sociale ondersteuning. Dit sluit aan op een systematische review van 

Kelders, Kok, Ossebaard en Van Gemert-Pijnen (2012), die tevens konden 

concluderen dat er weinig gebruik werd gemaakt van sociale ondersteuning in 

interventies. Uit dezelfde studie komt echter ook naar voren dat er nog te weinig werd 

ingezet op het principe repetitie, terwijl dit juist belangrijk is om gedrag te 

veranderen. Dat kan met dit afstudeeronderzoek worden tegengesproken, de meeste 

apps (82%) maakten gebruik van repetitie.  

 

Gebruiksvriendelijkheid 

Bijna alle apps (86%) scoorden een voldoende op de SUS-schaal. Apps die toch laag 

scoorden, scoorden sowieso erg laag op alle onderdelen. Het viel op te merken dat in 

deze apps gewoonweg erg weinig moeite was gestoken en dat ze daarom niet naar 

behoren werkten. Er werd gekozen voor de SUS-schaal omdat deze op een makkelijke 

manier een score kon geven aan de gebruiksvriendelijkheid. Er is op dit moment 

namelijk nog geen duidelijke wetenschappelijke methodologie beschikbaar om de 

gebruiksvriendelijkheid van de steeds veranderende apps te evalueren. 

Literatuuronderzoek van Nayebi, Desharnais, Abran (2012) stellen dit eveneens. Zij 

raden echter aan om gebruikerservaring te combineren met een technische meting 

door een professional voor een uitgebreide evaluatie. Het is belangrijk om op te 

merken dat de apps zijn geëvalueerd door de onderzoeker die veel ervaring heeft met 

apps en digitale media. Het kan zijn dat iemand uit een andere generatie meer moeite 

heeft met de gebruiksvriendelijkheid van de apps. Dit kan een probleem zijn wanneer 

dit soort apps steeds meer vervlochten raken met de reguliere zorg, zoals de RVZ 

(2015) ook al benoemt. Dit soort positieve psychologie apps kunnen ervoor zorgen 

dat mensen zelf vorm kunnen geven aan hun zorg, maar mensen die niet over goede 
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digitale vaardigheden beschikken kunnen op die manier niet meekomen. Ook voor 

deze mensen moet de gebruiksvriendelijkheid van de apps voldoende zijn. 

 

4.2 Beperkingen 
De grootste beperking van dit onderzoek is het gebrek aan een goede 

interbeoordelaarsbetrouwbaarheid. Hierdoor kunnen de resultaten schommelen 

wanneer het onderzoek herhaald zou worden. Wanneer met meerdere beoordelaars de 

theorie, gebruiksvriendelijkheid en persuasieve technologie was geëvalueerd, zouden 

de resultaten anders kunnen zijn. Ook zou samenwerken met collega’s het probleem 

met betrekking tot de SUS-vragenlijst van Brooke (1996) oplossen; deze vragenlijst is 

namelijk bedoeld voor (kleine) steekproeven, en niet om door één persoon in te 

vullen. Verder bleken de tabellen die met een collega zijn gemaakt om de persuasieve 

technologie in kaart te brengen, lastig in te vullen met enkel ja (kruisje) of nee (geen 

kruisje). Sommige onderdelen komen niet duidelijk wel of niet aan bod, maar op een 

schaal. Ook dit is waarschijnlijk op te lossen door te investeren in een goede 

interbeoordelaarsbetrouwbaarheid. De belangrijkste aanbeveling voor 

vervolgonderzoek is dan ook om te evalueren met meerdere beoordelaars zodat er 

naar de overeenkomst tussen de uitkomsten kan worden gekeken. Wat ook moet 

worden benoemd, is dat er van de zoekwoorden in het selectieproces enkel 

dankbaarheid (en de Engelse term gratitude) als aparte positieve emotie is 

meegenomen naast de brede zoekwoorden zoals emotioneel welbevinden. Andere 

positieve emoties die ook mee zouden kunnen worden genomen, zijn bijvoorbeeld 

plezier, interesse, liefde en sereniteit. Wellicht waren er dan nog meer apps gevonden 

en zou dit een completer beeld geven wat betreft de beschikbaarheid van apps die 

zicht richten op het versterken van positieve emoties. Een beperking die buiten de 

controle van de onderzoeker lag, is het feit dat de App Store van Apple onvoldoende 

zoekmogelijkheden biedt om systematisch te werk te gaan in het selectieproces. 

Misschien is er daarom een goede app over het hoofd gezien, of zijn er apps onterecht 

meegenomen. Dit kan de herhaalbaarheid van het onderzoek hebben verminderd. 

Hopelijk wordt er in de toekomst gewerkt aan een verfijnde zoekfunctie door Apple. 

Tenslotte dient te worden opgemerkt dat enkel apps met een aankoopprijs lager dan  

twee euro zijn meegenomen in dit onderzoek. Het is mogelijk dat in de apps die 

duurder zijn, meer moeite is gestoken in de ontwikkeling en dat deze daarom wellicht 



	   28	  

een hogere kwaliteit bieden. Het wordt aangeraden om in vervolgonderzoek alle apps, 

ongeacht de prijs, mee te nemen.  

 

4.3 Aanbevelingen 
De gebruiker dient waakzaam te zijn op het feit dat niet alle apps met het hoofddoel 

om mensen te helpen zijn gemaakt, maar ook om (deels) commerciële redenen. Dit is 

voor de gebruiker moeilijk om in één oogopslag te zien. De RVZ (2015) wil daarom 

een keurmerk voor medische apps ontwikkelen. Er zijn echter zoveel apps 

beschikbaar die zich richten op positieve psychologie, dat een keurmerk voor deze 

apps niet haalbaar lijkt. Ook omdat de positieve psychologie een vrij nieuw gebied is 

waarin steeds weer nieuwe bevindingen worden gedaan. Apps zouden dan vaak 

opnieuw moeten worden beoordeeld. Wellicht is het een idee om veelbelovende 

positieve psychologie apps te evalueren op hun effectiviteit. De Consumentenbond 

heeft bijvoorbeeld op hun website een aparte pagina met handige apps die worden 

aangeraden voor consumenten (http://www.consumentenbond.nl/mobiele-

telefoon/extra/leuke-apps/). Ook de thema’s medische en gezondheids-apps komen 

aan bod. Hier worden echter nog geen positieve psychologie apps bij genoemd. Er 

zou een soortgelijke lijst gemaakt kunnen worden van positieve psychologie apps die 

goed geëvalueerd zijn, zodat deze informatie beschikbaar wordt voor alle 

consumenten. Zo kan er ook bij worden vermeld dat sommige apps, zoals 

dankbaarheidsoefeningen, worden afgeraden voor mensen die gediagnostiseerd zijn 

met een depressie. Voor nader vervolgonderzoek wordt aanbevolen om naast de 

theorie, persuasieve technologie en gebruiksvriendelijkheid ook te kijken naar de 

inhoud van de apps en op welke manier er is vormgegeven aan een theorie. Voor 

ontwikkelaars die apps willen maken met als hoofddoel om mensen te helpen, wordt 

aanbevolen om zich te richten op evidence-based interventies. En daarbij onderdelen 

van persuasieve technologie in te mee te nemen. Met name de principes vanuit de 

sociale ondersteuning zijn goed om in het oog te houden, omdat hier nog veel 

mogelijkheden in zijn.  

  

4.4 Conclusie 
Tot op heden hebben soortgelijke evaluaties van consumenten-eHealth en soortgelijke 

studies zich voornamelijk op één enkel onderwerp gericht. In een meta-analyse van 

Webb et al. (2010) werd gekeken naar de invloed van een theoretische basis op de 



	   29	  

effectiviteit van de app, en in de studie van Oinas-Kukkonen et al. (2009) lag de focus 

enkel op persuasieve technologie. Deze geven slechts een beperkte blik wat betreft de 

kwaliteit van een systeem dat uit meerdere onderdelen bestaat. Vernieuwend aan dit 

afstudeeronderzoek is dat er een complete evaluatie is gedaan op zowel de 

theoretische basis van de app, de mate van gebruiksvriendelijkheid en persuasieve 

technologie. Door deze holistische evaluatie kan er een compleet beeld van de apps 

worden gegeven. Zo blijkt dat positieve psychologie apps veel potentie hebben, maar 

dat er nog zeker veel verbeterpunten te noemen zijn. De onderzochte apps baseren 

zich op theorieën, veelal vanuit de positieve psychologie zoals de broaden-and-build 

theorie (Frederckson, 2001). Ze maken in zekere mate gebruik van persuasieve 

technologie, al zijn hier nog veel onbenutte mogelijkheden in te vinden. Ze hebben 

bovendien een goede gebruiksvriendelijkheid waardoor ze voor de meeste gebruikers 

makkelijk in gebruik zijn. Positieve psychologie apps zijn daarmee veelbelovende 

individuele interventies om mensen te ondersteunen bij het versterken van hun 

positieve emoties. 
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BIJLAGE I : System Usability Scale (SUS) 
 

  Strongly 
disagree 

   Strongly 
agree 

  1 2 3 4 5 
       
1. I think that I would like to use this system 

frequently 
 
 
 

    

       
2. I found the system unnecessarily complex 

 
 
 
 

    

       
3. I thought the system was easy to use 

 
 
 
 

    

       
4. I think that I would need the support of a 

technical person to be able to use this 
system 

     

       
5. I found the various functions in this 

system were well integrated 
 
 
 

    

       
6. I thought there was too much 

inconsistency in this system 
 
 
 

    

       
7. I would imagine that most people would 

learn to use this system very quickly 
 
 
 

    

       
8. I found the system very cumbersome to 

use 
 

     

       
9. I felt very confident using the system 

 
 
 
 

    

       
10. I needed to learn a lot of things before I 

could get going with this system 
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BIJLAGE II:  System Usability Scale tabel 
 

 

Toelichting: De eerste score is de positie op de schaal (1 t/m 5), het getal dat er 

tussen haakjes achter staat is de geschaalde score (0 t/m 4). De totaalscore is de som 

van alle geschaalde scores (0 t/m 40). De SUS-score is de totaalscore 

vermenigvuldigd met 2,5 (0 t/m 100). 

App naam 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  totaal

score 

SUS 

score 

1. Mindfulness guided medi.. 3 (2) 1 (4) 5 (4) 1 (4) 2 (1) 2 (3) 5 (4) 3 (2) 4 (3) 1 (4)  31 77,5 

              2. Get Happy and Smiling .. 3 (2) 1 (4) 5 (4) 1 (4) 2 (1) 2 (3) 5 (4) 3 (2) 4 (3) 1 (4)  31 77,5 

              3. De Mindfulness app 5 (4) 2 (3) 4 (3) 1 (4) 5 (4) 1 (4) 4 (3) 2 (3) 5 (4) 1 (4)  36 90,0 

              4. Guided Mind 4 (3) 1 (4) 5 (4) 1 (4) 4 (3) 1 (4) 5 (4) 3 (2) 4 (3) 1 (4)  35 87,5 

              5. Gratitude Meditation 1 (0) 1 (4) 4 (3) 1 (4) 2 (1) 1 (4) 5 (4) 4 (1) 3 (2) 1 (4)  27 67,5 

              6. Three Gratitudes 3 (2) 1 (4) 5 (4) 1 (4) 3 (2) 2 (3) 5 (4) 3 (2) 2 (1) 1 (4)  30 75,0 

              7. HappiJar – happiness, .. 5 (4) 2 (3) 4 (3) 1 (4) 3 (2) 1 (4) 5 (4) 1 (4) 4 (3) 1 (4)  35 87,5 

              8. Gratitude Journal Free: .. 3 (2) 1 (4) 4 (3) 1 (4) 3 (2) 2 (3) 5 (4) 2 (3) 4 (3) 1 (4)  32 80,0 

              9. HappyFeed 5 (4) 1 (4) 5 (4) 1 (4) 5 (4) 1 (4) 5 (4) 1 (4) 4 (3) 1 (4)  39 97,5 

              10. Momentum – The Jou.. 3 (2) 2 (3) 4 (3) 1 (4) 5 (4) 1 (4) 4 (3) 2 (3) 3 (2) 1 (4)  32 80,0 

              11. Happy_Wings 5 (4) 2 (3) 4 (3) 1 (4) 5 (4) 2 (3) 5 (4) 1 (4) 4 (3) 1 (4)  36 90,0 

              12. Uplifted 5 (4) 2 (3) 5 (4) 1 (4) 5 (4) 1 (4) 5 (4) 2 (3) 5 (4) 2 (3)  37 92,5 

              13. 365 Happy Days 2 (1) 1 (4) 3 (2) 1 (4) 4 (3) 1 (4) 5 (4) 2 (3) 3 (2) 1 (4)  31 77,5 

              14. Happier 4 (3) 2 (3) 4 (3) 1 (4) 5 (4) 2 (3) 5 (4) 1 (4) 4 (3) 1 (4)  35 87,5 

              15. Happinesstrainer 2 (1) 1 (4) 3 (2) 1 (4) 3 (2) 2 (3) 5 (4) 3 (2) 3 (2) 1 (4)  28 70,0 

              16. Happify 5 (4) 3 (2) 3 (2) 1 (4) 4 (3) 2 (3) 4 (3) 1 (2) 4 (3) 1 (4)  30 75,0 

              17. Your Happiness Now 1 (0) 2 (1) 3 (2) 1 (4) 2 (1) 4 (1) 4 (3) 4 (1) 3 (2) 1 (4)  19 47,5 

              18. The Highroad to Happ.. 3 (2) 2 (1) 4 (3) 1 (4) 3 (2)  3 (2) 4 (3) 3 (2) 3 (2) 1 (4)  25 62,5 

              19. HappCo 4 (3) 2 (3) 4 (3) 1 (4) 5 (4) 2 (3) 5 (4) 3 (2) 4 (3) 1 (4)  33 82,5 

              20. UniThrive Wellbeing 3 (2) 1 (4) 4 (3) 1 (4) 3 (2) 2 (3) 5 (4) 3 (2) 4 (3) 1 (4)  31 77,5 

              21. e-Positive Spin 3 (2) 1 (4) 4 (3) 1 (4) 3 (2) 3 (2) 5 (4) 4 (1) 3 (2) 1 (4)  28 70,0 

              22. Smiley Alarm Clock 5 (4) 1 (4) 5 (4) 1 (4) 4 (3) 1 (4) 5 (4) 2 (3) 4 (3) 1 (4)  37 92,5 
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BIJLAGE III:  Persuasive System Design Model tabellen 

 
Tabel 1: Primaire taak  
App 

# 
Reductie Tunneling Maatwerk Personali-

satie 
Zelf-controle Simulatie Repetitie Score 

1       x 1 
2       x 1 
3     x  x 2 
4       x 1 
5       x 1 
6       x 1 
7     x  x 2 
8       x 1 
9     x  x 2 

10       x 1 
11  x     x 2 
12  x     x 2 
13       x 1 
14  x     x 2 
15        0 
16  x x x x*  x 5 
17        0 
18        0 
19    x x  x 3 
20     x  x 2 
21     x   1 
22       x 1 

* extra optie als in-app aankoop. 

 

Tabel 2: Systeemgeloofwaardigheid  
App 

# 
Betrouw-
baarheid 

Expertise Geloof-
waardighei

d 

Realistisch Gezag Goedkeu
r-ing v. 
derden 

Controleer-
baarheid 

Score 

1 x x x     3 
2 x x x     3 
3 x x x   x  4 
4  x x     2 
5 x  x     2 
6    x    1 
7 x x x x  x  5 
8 x x  x    3 
9 x  x     2 

10  x x     2 
11  x x     2 
12 x x x    x 4 
13        0 
14 x x x x    4 
15 x       1 
16 x x x    x 4 
17        0 
18      x  1 
19 x x x     3 
20 x  x     2 
21       x 1 
22        0 
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Tabel 3: Ondersteunend dialoog  
App 

# 
Pos. waar-

dering 
Beloning-

en 
Herinne-

ringen 
Voorstel-

len 
Gelijkenis Voorkeur Sociale rol Score 

1      x  1 
2      x  1 
3   x   x  2 
4      x  1 
5        0 
6        0 
7  x x   x x 4 
8   x     1 
9   x   x  2 

10  x    x  2 
11  x    x  2 
12  x    x  2 
13   x     1 
14   x   x  2 
15        0 
16  x    x  2 
17        0 
18 x       1 
19  x x     2 
20   x     1 
21        0 
22   x     1 

 

 

Tabel 4: Sociale ondersteuning  
App 

# 
Sociale 

facilitatie 
Sociale 
verge-
lijking 

Normatiev
e invloed 

Sociaal 
leren 

Samen-
werking 

Competitie Herkennin
g 

Score 

1        0 
2        0 
3        0 
4        0 
5        0 
6        0 
7    x    1 
8        0 
9        0 

10        0 
11        0 
12        0 
13        0 
14    x   x 2 
15        0 
16    x    1 
17        0 
18        0 
19    x    1 
20        0 
21        0 
22        0 
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BIJLAGE IV: OVERZICHT APPS IN APP STORE - MAART 2015 
 

Keyword “happiness” (19 maart 2015) 

 
 



	   41	  

 
 
 
 
Keyword: “gratitude” (26 maart 2015) 
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Keyword: Emotional wellbeing (26 maart 2015) 

 
 
 
Keyword: Positive Psychology (27 maart 2015) 
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Keyword: “Positive emotions” (27 maart 2015) 

 
 
 
Keyword: “Positieve psychologie” (27 maart 2015) 

 


