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Nederlandse steden oefenen een enorme aantrek-

kingskracht uit op bedrijven en consumenten. De 

snelle groei zorgt voor druk op de leefbaarheid. 

Spelletjes kunnen helpen om onze leefomgeving en 

inwoners in goede conditie te houden. 

Stedelijke milieus zijn broedplaatsen voor 

innovaties, start-ups en bedrijven. Dat komt 

onder meer omdat steden veel organisaties 

huisvesten, wat kennisdeling mogelijk 

maakt. Daarnaast worden consumenten 

aangetrokken door de stad vanwege het 

uitgebreide aanbod van banen en voorzie-

ningen. Gevolg is dat steden steeds belang-

rijker worden als motor voor de economie.

Volgens het PBL leefde in 2016 74 procent 

van de Nederlandse bevolking in stedelijke 

regio's. Daarmee behoort ons land tot de 

meest verstedelijkte landen van de wereld. 

Toch zijn onze stedelijke regio’s relatief klein, 

wat maakt dat een goede internationale 

concurrentiepositie van onze steden niet 

vanzelfsprekend is: door ecologische en 

sociaal-maatschappelijke uitdagingen staat 

de leefbaarheid in veel steden onder druk 

en dit schaadt een kansrijke economische 

ontwikkeling.

Trends en ontwikkelingen
Het SCP voorspelt dat de mobiliteitsgroei 

in Nederland verder doorzet als gevolg van 

urbanisatie. Voornamelijk in regio's die nu 

al dichtbevolkt zijn, zullen verkeersstromen 

toenemen. Daarnaast verwacht het SCP 
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‘Wandelen, 
f ietsen of puz ze-

len: iedere gezonde 
activiteit is pun-

ten waard’

dat verschillen in de samenleving niet 

alleen toenemen, maar ook meer worden 

benadrukt: het verschil tussen jong en oud, 

arm en rijk, hoog  en laagopgeleid wordt 

groter. Dat manifesteert zich 

onder meer in levensstijl en 

gezondheid, kwaliteit van 

de eigen leefomgeving, 

vrijetijdsbesteding en 

deelname aan de samen-

leving. Daar komt bij dat 

lager opgeleiden aanzien-

lijk korter leven dan hoogop-

geleiden, vooral omdat ze hun 

eigen gezondheid minder goed in de 

gaten houden. Welvaartsziekten als gevolg 

van ongezond gedrag zullen met name bij 

lagere inkomensgroepen toenemen.

Serious games
Op dit moment behoort Nederland tot de 

gelukkigste landen in de wereld. Om deze 

positie vast te houden, zijn slimme oplos-

singen nodig. Daarbij geldt dat we allemaal 

met deze potentiële problematiek te maken 

hebben en iedereen dus probleemeigenaar 

is. Daar ligt een belangrijke opgave, want 

lang niet iedere Nederlander is zich bewust 

van de uitdagingen die voor ons liggen. 

Wat gebeurt er als je de auto laat staan en 

de fiets neemt naar het werk? Positieve 

gevolgen voor het klimaat door verminderde 

uitstoot van dit persoonlijke besluit lijken 

verwaarloosbaar. Hierdoor belanden goede 

voornemens al snel in de prullenbak.

Dat moet anders kunnen, dachten onder-

zoekers en studenten van de TU Eindhoven. 

Zij ontwikkelden GameBus: een mobiele 

applicatie die gezond gedrag stimuleert en 

beloont. De applicatie nodigt uit tot gezond 

leven door middel van gezonde challenges. 

Individueel of met een team van bijvoor-

beeld familieleden, vrienden of 

collega's ga je de strijd aan 

met anderen om zoveel 

mogelijk punten te verza-

melen. Het uitvoeren van 

gezonde activiteiten staat 

centraal: je kunt bijvoor-

beeld punten verdienen 

door dagelijks 10.000 stappen 

te zetten of door dagelijks een 

half uur actief te bewegen.

De applicatie beloont naast fysieke inspan-

ning ook mentaal-culturele en sociale acti-

viteiten. Het platform vertaalt al je gezonde 

activiteiten in een persoonlijke score, 

afhankelijk van de challenge waaraan 

je deelneemt. Het is dus mogelijk dat je 

teamgenoten punten scoren door dagelijks 

zoveel mogelijk stappen te zetten, terwijl jij 

punten verdient door dagelijks een Sudoku 

op te lossen of door buurtinitiatieven te 

ontplooien.

Bovendien heeft iedere speler evenveel kans 
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om punten te scoren: ouderen worden extra 

beloond voor bijvoorbeeld fysieke inspan-

ning en de allerjongsten verdienen extra 

punten als zij een lastige puzzel oplossen. 

GameBus laat iedereen - van kinderen tot 

ouderen - het tegen elkaar opnemen. Er 

ontstaat een interactie tussen verschillende 

generaties, terwijl eenieder doet wat hij het 

liefst doet. Wandelen, fietsen, zwemmen, 

voetballen of puzzelen: iedere gezonde 

activiteit is punten waard. GameBus laat 

generaties samen komen, zonder dat ze 

daarvoor andere games spelen of andere 

sporten beoefenen.

Doe mee!
Een mobiele game kan bijdragen aan het 

stimuleren van gezond gedrag, omdat een 

speler feedback ontvangt en dus direct een 

beloning ontvangt voor het behalen van een 

doel. Inmiddels experimenteren onder meer 

de gemeente Eindhoven en Mol (België) met 

GameBus, met als doel de applicatie uit te 

rollen in de wijken van de stad. 

GameBus vermindert urbanisatie of bevol-

kingsgroei niet, maar kan negatieve milieu- 

en gezondheidseffecten mediëren, zodat 

de leefomgeving van onze steden en haar 

inwoners in de juiste conditie blijven. Zullen 

we een spelletje doen?

Raoul Nuijten

Meer weten of deelnemen aan een chal-
lenge Bezoek www.gamebus.eu. of mail 
naar info@gamebus.eu

R. C. Y. (Raoul) Nuijten, University of 
Technology Eindhoven, Department 
Industrial Engineering & InnovaGon 
Sciences.


