 Waarom YouRAction?

YouRAction

 Wat is YouRAction

“Een advies-op-maat
interventie gericht op
cognitieve en
omgevingsfactoren”

 Ontwikkeling van het YouRAction programma
 YouRAction tot nu toe (in het kort)
Rick Prins
Anke Oenema
Jitske de Graaf

 YouRAction op dit moment
 Waar willen we naar toe?

Contact: j.m.degraaf@erasmusmc.nl

 Vragen

Waarom YouRAction?

Wat is YouRAction

 Bewegen gerelateerd aan veel aandoeningen

Advies-op-maat principe

 Jongeren bewegen onvoldoende
(in 2009 ± 22% van jongeren (4-17) voldoet aan de NNGB)

 Er is behoefte aan interventies en/of lesprogramma’s die de
lichamelijke activiteit bevorderen

Invullen
van de
vragen

Berekening
van een
score

Koppeling
score aan
advies

‘ Databank
met
adviezen’

(als... dan...)

 YouRAction:
• advies-op-maat
Advies - op - maat

• zelfregulatie
• zowel cognitieve factoren
• als omgevingsfactoren die gedrag beïnvloeden

Wat is YouRAction

Wat is YouRAction: Advies op Maat

 Voorbeeld:

Hoeveel
dagen in de
week fiets je
naar
school?
(1 – 5)

Berekening:
3 dagen
30 min
3 x 30= 90
90 / 5= 18

Koppeling
score aan
advies
(als >15 min
& <20 min
dan advies
002...)

Databank:
Advies 001
Advies 002
Advies 003
Advies 004
Advies 005

Hoe lang
doe je dat?
(X min)
Advies 002:
VB: Wat goed van je! Jij fietst
gemiddeld 18 minuten per
week! Je bent goed op weg
om voldoende te bewegen!
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Wat is YouRAction

Ontwikkeling YouRAction
Een kijkje in de keuken…

 Zelfregulatie principes in het programma in gebouwd
• Doelen stellen
• ‘acties’ / Aandacht besteden aan het doel

 Intervention mapping is gebruikt bij ontwikkeling van YouRAction

• Evaluatie: hoe het doel ervoor staat / bijstellen

Planmatige aanpak:

 Focus op interactiviteit

→ Van specifieke doelen

 Persoonlijke motivaties

→ Naar het selecteren van methodieken en strategieën om determinanten
te veranderen

→ Naar de selectie van determinanten (voorspellers van gedrag)

→ Naar interventiematerialen

 Innovatieve element:

→ Naar toepassing en evaluatie van interventie

Toepassen omgevingsinformatie in advies-op-maat (GoogleMaps)
 In elke stap wordt gebruik gemaakt van literatuur en theorie

Ontwikkeling YouRAction

Ontwikkeling YouRAction

 Literatuurstudie; welke determinanten (voorspellers van gedrag) kunnen een
bepaald gedrag veranderen?
(attitude / eigen effectiviteit / bewustwording / waargenomen omgeving / sociale norm…)

 Veranderen van determinanten / factoren
• Bepalen van methode
• Bepalen van strategie
• Bepalen hoe toe te passen in YouRAction

Ontwikkeling YouRAction

Ontwikkeling YouRAction

 Determinant:

Kennis

 Determinant:

 Methode:

Actief leren

 Methode:

Faciliteren / voorzieningen aanbieden

 Strategie:

Quiz

 Strategie:

 In YouRAction?

Een quiz over de intensiteit van lichamelijke activiteit
en de gezondheidseffecten van bewegen.

Het bewust worden van de verschillende
mogelijkheden

 In YouRAction?

Google Maps toont verschillende mogelijkheden om in
de buurt te bewegen en/of sporten

‘Waargenomen omgeving’

2

YouRAction tot nu toe

YouRAction tot nu toe (Proces evaluatie)

 Uitgevoerd op scholen in Regio Rotterdam
 1200 leerlingen (13 scholen)
• Advies-op-maat programma zonder Google Maps
• Advies-op-maat programma met Google Maps
• Controle groep (gewoon advies)
 Begeleiding door docent
 Makkelijk toepasbaar op scholen
 3 lesuren
 Complete docentenhandleiding
Voorlopige resultaten
- VMBO significant effect; HAVO/VWO geen significant effect
- Uit procesevaluatie; ruimte voor verbetering
doorontwikkeling
(Procesevaluatie: gebruik en waardering leerlingen)

YouRAction tot nu toe

YouRAction tot nu toe

Belangrijkste verbeterpunten uit procesevaluatie (leerlingen)

 Ruimte voor verbetering;

 Technisch
- sneller
- verbeteren inloggen
 Lay-out
- meer kleur
- meer plaatjes
- het moet ‘meer aanspreken’
 Tekstueel
- minder tekst
- minder herhaling
- minder vragen
 Implementatie
 Niet onder de gymles
 Niet in een vrij uur

 Theorie ≠ Praktijk
 Voorafgaand contact met leerlingen en experts
 Aanpassingen
 Uiteindelijk nieuwe inzichten bij uitvoering
 Keuze voor doorontwikkeling

YouRAction op dit moment

Waar willen we naar toe?

 Gestart met doorontwikkeling;
 Focusgroepen met leerlingen
 Uitproberen op computer
 In kleine groepen discussieren

 Pilotstudy
 Maart / April
 10 a 15 klassen in Regio Rotterdam
 Uitproberen van vernieuwde interventie

 Contacten met experts en docenten
 Ervaringen / tips / discussie






Door focusgroep nu bezig met:
Aanpassen lay-out door web designer
Verbeteren van teksten & vragen (verkorten)
Maken van nieuwe strips / plaatjes
Technische verbeteringen

 Uitkomsten bekijken en analyseren
 Resultaten hopelijk v/d zomer
 Eventueel een evaluatie studie
Landelijk Lesprogramma ‘YouRAction’

 Scholen voor pilotstudy
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YouRAction!
Your Reaction??

Vraag voor discussie:
Wat is volgens jullie de ‘beste’ manier om een ‘web-based’
lesprogramma aan jongeren te geven?
Contact:

Jitske de Graaf

j.m.degraaf@erasmusmc.nl
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