
 

 

 

UNIVERSITEIT GENT 

FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE 

 

ACADEMIEJAAR 2015– 2016 

 

UNIFIED THEORY OF ACCEPTANCE AND 

USE OF TECHNOLOGY TOEGEPAST OP 

WEARABLES 

 

Masterproef voorgedragen tot het bekomen van de graad van 

Master of Science in de Handelswetenschappen 

 

Bram Veldeman 

onder leiding van 

Prof. Len Lemeire  



Deze pagina is niet beschikbaar omdat ze persoonsgegevens bevat.
Universiteitsbibliotheek Gent, 2021.

This page is not available because it contains personal information.
Ghent University, Library, 2021.



Pagina 3 van 83 

 

WOORD VOORAF 
 

Via deze masterproef beëindig ik mijn studies Master of Science in de Handelswetenschappen, optie 
Management & Informatica. Het vormt als het ware een sluitstuk van mijn tijd aan de Universiteit 
Gent. Het doel van een masterproef is dan ook een student zelfstandig een onderzoek te laten voeren in 
een zelfgekozen domein. Hierbij vormt de masterproef dan ook een weerspiegeling van de vergaarde 
kennis gedurende die tijd aan de UGent. Dit onderzoek heeft er toe bijgedragen dat ik een beter inzicht 
heb in wearables, acceptatiemodellen met betrekking tot technologie en het voeren van 
wetenschappelijk onderzoek in het algemeen.  

Deze masterproef kon nooit tot stand gekomen zijn zonder de hulp van enkele belangrijke personen. 
Zo wens ik allereerst Prof. Len Lemeire te bedanken voor het initieel idee en de hulp nadien bij vragen 
en statistische moeilijkheden. Eveneens wens ik mijn familie en vrienden te bedanken voor nalezen, 
invullen van de enquête en de morele steun die zij mij geboden hebben.  

 
Veel leesplezier. 

Bram 

 

  



Pagina 4 van 83 

 

 

INHOUD 
WOORD VOORAF .......................................................................................................... 3 

INLEIDING ...................................................................................................................... 6 

1 WEARABLES .......................................................................................................... 7 

1.1 WAT IS EEN WEARABLE DEVICE? .................................................................... 7 

1.1.1 Geschiedenis van de wearable devices .................................................................. 7 

1.1.2 Definitie .................................................................................................................. 9 

1.1.3 Toepassing van wearables ................................................................................... 10 

1.1.4 Attributen van een wearable device .................................................................... 11 

1.1.5 Interactie met een wearable device ..................................................................... 12 

1.1.6 Kwaliteitsperceptie door consumenten ............................................................... 13 

1.2 HUIDIGE WEARABLES .................................................................................... 14 

1.2.1 Afbakening ........................................................................................................... 14 

1.2.2 State of the art ...................................................................................................... 14 

2 TECHNOLOGY ACCEPTANCE MODELS ........................................................ 21 

2.1 BASISIDEE ....................................................................................................... 21 

2.2 THEORY OF REASONED ACTION (TRA) ........................................................ 21 

2.3 TECHNOLOGY ACCEPTANCE MODELS ........................................................... 22 

2.3.1 Technology Acceptance model (TAM) ................................................................ 22 

2.3.2 Technology Acceptance Model 2 (TAM 2) ......................................................... 23 

2.3.3 Technology Acceptance model 3 (TAM 3) .......................................................... 24 

2.4 ANDERE MODELLEN ....................................................................................... 26 

2.4.1 Model of PC Utilization (MPCU) ........................................................................ 27 

2.4.2 Innovation diffusion theory ................................................................................. 28 

2.5 UNIFIED THEORY OF ACCEPTANCE AND USE OF TECHNOLOGY .................. 29 

2.5.1 Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT) ..................... 29 

2.5.2 Unified Theory of Acceptance and Use of Technology 2 (UTAUT2) ................ 32 

3 EMPIRISCH ONDERZOEK ................................................................................. 34 

3.1 ONDERZOEKSDESIGN EN METHODOLOGIE .................................................... 34 

3.1.1 Inleiding ............................................................................................................... 34 

3.1.2 Doel van het onderzoek ....................................................................................... 34 



Pagina 5 van 83 

 

3.1.3 Onderzoeksvraag ................................................................................................. 34 

3.1.4 Populatie .............................................................................................................. 34 

3.1.5 Steekproef ............................................................................................................. 34 

3.2 THEORETISCH KADER .................................................................................... 35 

3.2.1 Hypotheses ........................................................................................................... 36 

3.3 DATAVERZAMELING ...................................................................................... 37 

3.3.1 Vragenlijst ............................................................................................................ 37 

4 RESULTATEN ...................................................................................................... 41 

4.1 DATASET ......................................................................................................... 41 

4.2 INDELING VAN RESPONDENTEN ..................................................................... 41 

4.3 DEELVRAAG 1................................................................................................. 42 

4.4 DEELVRAAG 2................................................................................................. 46 

4.5 DEELVRAAG 3................................................................................................. 49 

4.6 DEELVRAAG 4................................................................................................. 54 

4.7 CONCLUSIE ..................................................................................................... 57 

4.8 VERDER ONDERZOEK .................................................................................... 58 

5 BIBLIOGRAFIE .................................................................................................... 59 

6 BIJLAGEN ............................................................................................................. 64 

 

  



Pagina 6 van 83 

 

INLEIDING 
De informatie-en communicatietechnologie gaat met grote stappen vooruit. In 1973 werd de eerste 
echte mobiele telefoon geïntroduceerd door Motorola. Hiervoor was er enkel mobiele telefonie 
aanwezig in auto’s en andere voertuigen (Wang, 2012). Deze mobiele telefoons zijn vervolgens 
samengesmolten met de Personal Digital Assistants of PDA’s (Viken, 2009) tot wat we vandaag als de 
smartphone beschouwen (Oliver J. Muensterera, 2014). Een grote hoeveelheid van de bevolking in 
Europa heeft de overstap naar een smartphone al gezet met een penetratiegraad van 42%. Het 
wereldgemiddelde ligt iets lager met 37% (European Travel Commission, 2015). Volgens 
International Data Corporation (IDC) zou de West-Europese markt zelfs al tekens van saturatie 
vertonen. Het aantal geïmporteerde toestellen naar Europa daalde namelijk met zo’n 5,2% gedurende 
2014 (IDC, 2015).  

Zoals reeds aangehaald staat de mobiele technologie niet stil en zijn er recent nieuwe technologieën 
aangekondigd. Google kwam op de proppen met hun Google Glass. Deze slimme bril kon de 
gebruiker voorzien van passende informatie, beeld en geluid. Voorlopig is nog niet bekend wanneer er 
een consumentenversie zou gelanceerd worden maar er zijn plannen zoals het citaat op de site 
aangeeft: “Thanks for exploring with us, the journey doesn’t end here” (Google, 2015). Samsung 
bracht reeds enkele toestellen op de markt waaronder hun Galaxy Gear horloge (25 september 2013) 
en de opvolger op 11 april 2014. Sony bracht eveneens enkele horloges uit namelijk de Sony 
SmartWatch 1, 2 en 3. Apple heeft hun Apple Watch dat sinds april 2015 in de rekken ligt (Techradar, 
2015). Deze toestellen die we als het ware dragen, hebben de naam van wearable devices of wearables, 
op een exactere definitie wordt later nog teruggekomen. Deze toestellen vormen een aanvulling op een 
smartphone en voorzien extra functies zoals toevoeging van beelden (bijvoorbeeld Google Glass) of 
registreren van waarden en activiteiten (bijvoorbeeld Nike + gear).  

Hoewel er dus duidelijk enkele grote informatie en telecommunicatie spelers mee bezig zijn, zijn de 
toepassingen tot op heden eerder beperkt. In het straatbeeld zijn de wearables echter nog geen 
alledaags gegeven. In deze paper wordt er in hoofdstuk 1 allereerst bekeken wat wearables of wearable 
devices precies zijn. Dit houdt in de geschiedenis, kenmerken, besturing en perceptie door de 
consument. Nadien wordt er ingegaan op de verschillende types van wearables met enkele 
voorbeelden van de verschillende soorten. 

In hoofdstuk 2 bekijken we het Unified Theory of Acceptance and Use of Technology Model en hoe 
dit tot stand gekomen is. Doel hiervan is om dit model te gebruiken voor de User Acceptance van 
consumenten met betrekking tot wearables te gaan onderzoeken. Hierbij zal er chronologisch te werk 
gegaan worden en de belangrijkste modellen die hun invloed hebben gehad op het model zullen 
besproken worden. 

Hoofdstuk 3 zal het onderzoekontwerp van deze paper omvatten. Hierbij wordt het model, in 
hoofdstuk 2 besproken, gebruikt als basis voor het onderzoek.  We gaan na hoe we dit model in de 
praktijk kunnen omzetten. Dit omvat onder andere het vastleggen van een steekproef, beslissen welke 
methode van dataverzameling er gebruikt zal worden etc. 

Gedurende hoofdstuk 4 wordt er nagegaan hoe het zit met de acceptatie van Vlamingen met 
betrekking tot wearables. Dit gebeurt op basis van het Unified Theory of Use and Acceptance of 
Technology model. Hierbij zullen de resultaten die het onderzoek opgeleverd hebben verder toegelicht 
worden. 

 

Hoofdstuk 5 en 6 bevatten respectievelijk de bibliografie en de bijlagen.  
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1 WEARABLES 
1.1 Wat is een wearable device? 
1.1.1 Geschiedenis van de wearable devices 
Hoewel we als consument nog maar recent in aanraking gekomen zijn met wearables is het zeker geen 
nieuw gegeven. Zo was er in 1997 al een onderzoek naar “Smart Clothing”, Hierbij droeg de 
onderzoeker een bril waarin een klein display zat dat hem van informatie kon voorzien. Voor de 
rekenkracht te leveren was er zo’n vijf kg aan computeronderdelen vereist en in zijn mouw zat er een 
klein paneeltje met knoppen voor de bediening (Mann, 1997). Eerste stappen naar wearables  werden 
ook gezet bij Boeing omstreeks 1996 – 1997. Hier besloot men een wearable computer met een virtual 
display te combineren. Voorheen dienden de monteurs het defect initieel ter plaatse te gaan bekijken 
en vervolgens de beschrijvingen en documenten mee te nemen van de problemen die ze verwachtte. 
Vaak beschikte men niet over de juiste of alle informatie bij het uitvoeren van herstellingen en 
onderhoudswerken. Het doel van dit project was om de technici te voorzien van de juiste informatie 
bij het opsporen van defecten indien ze zich reeds in het vliegtuig bevonden. Zo kon men ter plaatse 
via de bril de juiste informatie oproepen en weergeven. De resultaten waren bevredigend. De 
meerderheid van de personeelsleden vonden het handig om te gebruiken en de werk- en wachttijden 
daalden (Billinghurst & Starner, 1999). Symbol Technologies, een marktleider in scan apparatuur, 
kwam eveneens met een wearable initiatief. Rond 1995 ontwikkelden ze een eerste prototype voor een 
groot UPS depot. Dit prototype bestond uit een draagbare barcodescanner die bevestigd was aan een 
kleine computer op de arm. Dit maakte het mogelijk producten “mobiel” te scannen, waar het 
voorheen nodig was het product mee te nemen naar de computer. Vele revisies en updates later werd 
in september 1996 het finale product gelanceerd. Deze mobiele scanner verhoogde de productiviteit 
aanzienlijk, eveneens werd het positief onthaald door de werknemers die het handig in gebruik vonden 
(Billinghurst & Starner, 1999). Ook in de medische sector werd er geëxperimenteerd met mogelijke 
toepassingen van wearables. Zo demonstreerde een onderzoek in 2003 de toepassing van twee 
mogelijke stoffen die men kan inwerken in kledij om bepaalde vitale waarden of bewegingen te 
registreren. Een eerste electro actieve fiber, ingewerkt in de T-shirt, was in staat om de hartslag te 
registreren en zo een elektrocardiogram op te stellen. Een tweede toestel was een handschoen waarin 
sensoren zaten die de bewegingen van de hand kunnen registreren. Beide sensoren werden enkel getest 
zonder verdere toepassingen, maar het registreren van bepaalde zaken is essentieel aan een wearable 
zoals later zal blijken (Danilo De Rossi, 2003). 

Vooral in het domein van geneeskunde en het monitoren van vitale signalen werden de wearables 
opgepikt. Zo onderzocht men in 2004 de verdere mogelijkheden in dit domein. De eerste wearable was 
een bloeddruk meter. Deze bestond eigenlijk uit twee sensoren, één voor het meten van de hartslag en 
één voor het meten van het elektrocardiogram. Door het combineren van deze gegevens kon men dan 
ook de bloeddruk bepalen, Zo voorzag men de gebruiker van informatie in verband met drie vitale 
signalen. De eerste sensor bestond uit een hartslagmeter ingebouwd in een ring. Een tweede sensor 
was een op  bluetooth gebaseerde elektrocardiogram meter, ingebouwd in een horloge. Beide sensoren 
waren voorzien van een draadloze verbinding richting de minicontroller unit. Deze kon dan in 
verbinding staan met een PDA of een PC, eventueel via mobiele telefoon (Hung, Zhang, & Tai, 2004). 

 

Figuur 1: Configuratie van het horloge (Hung, Zhang, & Tai, 2004) 
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Dit onderzoek toont duidelijk reeds in 2004 de mogelijkheden aan van wearables die al mobiel zijn en 
in verbinding staan met een computereenheid om vervolgens de gegevens te registreren en analyseren, 
eventueel in real-time (Hung, Zhang, & Tai, 2004).  

Een eerste grote commerciële stap vinden we in 2006, namelijk de Nike+iPod Sport Kit. Deze bestaat 
uit twee componenten. Enerzijds een sensor dat de gebruiker aan zijn of haar schoen moet bevestigen. 
Deze sensor is in staat de bewegingen waar te nemen. Zo weet het systeem of de gebruiker stil zit, aan 
het wandelen of aan het lopen is en met welke snelheden en hoeveel passen er gezet worden. De 
tweede component is een ontvanger dat men in de iPod dient te pluggen. De iPod kan vervolgens de 
gebruiker voorzien van audiofeedback zoals de afgelegen afstand, het aantal verbrande calorieën etc. 
(Saponas, Lester, Hartung, & Kohno, 2006). 

 

 

Figuur 2: Nike+ iPod Sport Kit (Saponas, Lester, Hartung, & Kohno, 2006). 

Later, namelijk in 2008 tracht een onderzoek een prototype te ontwikkelen dat men het U-Health care 
systeem doopte. Het doel was een wearable te ontwikkelen dat comfortabel aanvoelde, zodat de 
gebruiker er minimaal hinder van had. Het systeem bestond uit twee sensoren, namelijk de borstgordel 
en de polsmeter. Deze communiceren draadloos met een basisstation welke vervolgens in verbinding 
staat met een server pc. De draagbare borstgordel bestond uit een elektrocardiogram en accelerometer. 
De polsmeter bestond uit een zuurstofmeter en hartslagmeter. In beide wearables is een USN 
(ubiquitous sensor network) node ingebouwd, Deze is verantwoordelijk voor het pre-processen van de 
gegevens en draadloos doorsturen naar het basisstation. Het aantal mogelijkheden breidt dus verder uit 
en men tracht de wearable technologie steeds meer te integreren in de kledij (Chung, Lee, & Jung, 
2008).  

 

Figuur 3:  configuratie van de borst en polsgordel (Chung, Lee, & Jung, 2008) 

Er is dus een duidelijke trend aanwezig, waar men in het begin zeer omvangrijke wearables had, zijn 
deze nu steeds meer geïntegreerd in de kledij van de gebruiker. Het aantal functies is eveneens 
toegenomen. Zo zijn er meer sensoren aanwezig en de (draadloze) connectiviteit is verbeterd.  
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Het aantal onderzoeken en mogelijkheden zijn ook sterk toegenomen. Zo toonde men in een 
onderzoek van 2012 het groot aantal onderzoeken aan. Men wist een lijst van maar liefst 74 
onderzoeken tussen 2007 en 2012 op te stellen. De auteurs duiden zelf aan dat deze lijst nog niet 
exhaustief is. Het mag dus duidelijk zijn dat er wetenschappelijke interesse is. Er zijn reeds in 2012 
ook al enkele commerciële producten op de markt waaronder de Bodymedia health wear armband, 
Vivago Wristcare, Smartshirt etc. (Marie Chana, Daniel, Fourniolsa, Escribaa, & Campoa, 2012). In 
2012 werd er eveneens de eerste smartwatch gelanceerd voor consumenten, namelijk de Pebble 
Watch. Deze horloge was het resultaat van een Kickstarter campagne en op een jaar tijd werden er 
meer dan 85000 stuks van het horloge verkocht. Het horloge is voorzien van een ARM Cortex 
processer, een klein scherm van 144 * 168 pixels en connectiviteit via Bluetooth 4.0. Pebble 
technology maakt het mogelijk voor programmeurs om applicaties te schrijven voor het horloge. 
(Migicovsky, Durumeric, Ringenberg, & Halderman, 2012). Er is dus duidelijk een rijke geschiedenis 
aanwezig wat tot de huidige wearables geleidt heeft. Zo zijn de wearables vooral slimmer, kleiner, 
krachtiger en meer inzetbaar geworden. Er zal nu eerst verder ingegaan worden op de definitie van 
wearables of wearable devices.  

 

1.1.2 Definitie 
Al deze voorlopers en vroege initiatieven met betrekking tot wearables hebben geleid tot de wearables 
zoals we ze anno 2015 kennen. In de huidige setting kunnen we volgende voorbeelden associëren met 
wearables: een virtual-reality bril voor gamers, een horloge waarop we onze berichten en e-mails 
kunnen lezen, sensoren ingebouwd in de kledij van sporters voor het waarnemen van vitale signalen, 
mekaniekers die extra informatie krijgen via een bril. Het is dus duidelijk dat reeds in een breed veld 
wearables toepasbaar zijn, en dit zowel voor het plezier als puur functioneel. (Sazonov & Neuman, 
2014). We moeten dus een definitie vormen die al deze wearables of wearable devices omvat.  

1.1.2.1 Definities 
Voor een definitie van een wearable device of wearable te schetsen wordt er chronologisch te werk 
gegaan. Zoals er reeds beschreven werd, hebben de wearables de afgelopen 15 jaar al een serieuze 
evolutie ondergaan. Dit weerspiegelt zich eveneens in de mogelijke definities voor wearable devices, 
waar er ook een evolutie in terug te vinden is.  

Een eerste definitie vinden we terug in een onderzoek van 1999, zij omschrijven een wearable 
computer als volgt: “Wearable computers can be anything from small, wrist-mounted systems to bulky 
backpack computers. In most applications, a wearable is a combination of devices—typically a belt or 
backpack PC, headmounted display, wireless communications hardware, and some input device, such 
as touch pad. This combination has dramatically improved user performance in such applications as 
aircraft maintenance, navigational assistance, and vehicle inspection.” Bovendien stellen ze dat een 
wearable computer aan drie doelen tracht te voldoen: mobiel zijn, contextuele sensiviteit bieden en de 
realiteit uitbreiden (Billinghurst & Starner, 1999). Men heeft het in deze definitie duidelijk nog over 
systemen die klein, maar ook zeer omvangrijk kunnen zijn. Zo zijn er voorbeelden van wearables rond 
die tijd die een computer in een rugzak omvatten. Wel is het doel al duidelijk, Wearables dienen om de 
gebruiker van extra informatie te voorzien en zo de performantie te verhogen.  

Een recenter onderzoek verkiest de naam Smart Wearable System en omschrijft dit als volgt: ”an SWS 
may include a wide range of wearable or implantable devices, including sensors, actuators, smart 
fabrics, power supplies, wireless communication networks (WCNs), processing units, multimedia 
devices, user interfaces, software, and algorithms for data capture, processing, and decision support.” 
(Marie Chana, Daniel, Fourniolsa, Escribaa, & Campoa, 2012). Deze definitie omvat eveneens een 
soortgelijk doel, namelijk data opvangen, processen en vervolgens helpen bij het nemen van 
beslissingen. Zo kan men de performantie van de gebruiker verhogen. Men heeft het niet meer over 
robuuste wearables, deze zijn al in grootte afgenomen.  
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Een zeer korte definitie vinden we terug in een onderzoek van 2014, namelijk: “Personalized 
wearable ICT Systems presented in fashionable and appealing lifestyle-designs.”. (Ferscha, Lukowicz, 
& Zambonelli, 2014). In tegenstelling tot de vorige definitie vat men alle componenten samen tot ICT 
systems. Deze worden geïntegreerd in de kledij zodat het modieus is.  

Volgens de website ‘wearable devices’, één van de meest toonaangevende websites in verband met 
wearables, kunnen ze de toestellen als volgt definiëren: “The terms “wearable technology“, 
“wearable devices“, and “wearables” all refer to electronic technologies or computers that are 
incorporated into items of clothing and accessories which can comfortably be worn on the body. These 
wearable devices can perform many of the same computing tasks as mobile phones and laptop 
computers” (Wearabledevices, 2015). 

1.1.2.2 Conclusie 
Uit voorgaande definities wordt er getracht een eigen definitie te destilleren. Zo is er voor geopteerd 
om een wearable of wearable device als volgt te omschrijven: “Een wearable is het geheel van 
technologische middelen en systemen. Dit omvat sensoren, energievoorziening, rekenkracht, 
draadloze verbindingen, gebruikers interfaces, software en bijhorende toepassingen, die in de kledij of 
accessoires zijn ingebouwd, op zo’n wijze dat ze voor gebruiker niet hinderlijk zijn en zelfs als stijlvol 
beschouwd worden. Het doel van een wearable is het capteren, registreren en verwerken van gegevens 
die worden waargenomen. Dit mogelijk met een draadloze verbinding naar smartphone of internet. 
Deze data kan vervolgens de gebruiker helpen bij het nemen van bepaalde beslissingen en zodoende 
de performantie te verhogen.” 

 

1.1.3 Toepassing van wearables 
Verdergaand op de definitie is het mogelijk om de toepassing van een wearable samen te vatten tot 
volgende zaken. Allereerst zal het toestel bepaalde signalen waarnemen, dit kan zowel door manuele 
input als automatisch door middel van sensoren zijn. Vervolgens zullen deze gegevens verwerkt 
worden door de wearable. Nadien kunnen deze zowel opgeslagen als verstuurd worden naar een ander 
toestel, bijvoorbeeld een smartphone. Er zijn dan vervolgens ook enkele toepassingen, dit wil zeggen 
dat het toestel een respons geeft, voorbeelden zijn het weergeven van bepaalde gegevens of user 
interfaces. Zoals reeds aangegeven is het vaak zo dat de wearable zal communiceren met een ander 
toestel. Dit toestel kan dan helpen bij het verwerken, opslaan en toepassen van de gegevens. Er kan 
dan ook een mogelijkheid zijn om bepaalde data of toepassingen terug te zenden naar de wearable. De 
reden waarom men meestal met een extern toestel samenwerkt is de beperkte reken en opslagcapaciteit 
van wearables door hun kleine formaat. Daardoor is het vaak aangewezen om de gegevens te 
verzenden naar een smartphone waar vervolgens de verwerking geschiedt.  

 

Figuur 4: toepassing wearables (Sazonov & Neuman, 2014) 
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1.1.4 Attributen van een wearable device 
Vanuit het standpunt van de gebruiker bevat een wearable een aantal attributen. Deze attributen 
werden in het boek “wearable sensors” toegelicht. Er wordt de opsplitsing gemaakt tussen enerzijds de 
puur fysische, ook wel de look and feel genoemd. Anderzijds zijn er de functionele attributen, de pure 
werking van de wearable.  

 

Bij de fysische attributen zijn volgende zaken belangrijk:  

• Gewicht: De wearable is best zo licht mogelijk. Te zware wearables worden snel als lomp en 
onnatuurlijk ervaren. Bijvoorbeeld een gamer die een virtuele bril voor enkele uren wenst te 
gebruiken mag geen hinder ondervinden bij het maken van de bewegingen die nodig zijn om 
het spel te besturen. 

• Het esthetische aspect: Aangezien mode en stijl veelal als belangrijk worden aanschouwd 
speelt het uitzicht van de wearable ook een belangrijke rol. Een gebruiker die bijvoorbeeld een 
smartwatch of smartglass dagelijks wenst te dragen prefereert een goede look. Een extreme 
vorm hiervan is dat de wearable volledig geïntegreerd is in een bestaand kledingstuk of 
accessoire waardoor deze niet zichtbaar is 

• Handigheid: Zoals reeds aangegeven dient een wearable zo min mogelijk aanwezig te zijn. Zo 
mag de gebruiker geen hinder ondervinden bij het dragen  

 

Volgende functionele attributen spelen ook een belangrijke rol: 

• Multifunctionaliteit: Het aantal toepassingen dat het toestel biedt.  

• Configuratie: Nieuwe technologieën vereisen een bepaalde inlooptijd voor men weet hoe men 
het toestel dient te gebruiker. Een makkelijk configureerbaar toestel is een must. 

• Responsiviteit: Een belangrijke rol in het gebruiksgemak is de reageertijd van een toestel. Zo 
wenst een gebruiker een vlotte ervaring te hebben, dit kan slechts indien het toestel snel 
genoeg reageert. 

• Bandbreedte: Misschien minder voor de hand liggend, maar bij bepaalde toestellen is er een 
voldoende banbreedte vereist voor het doorsturen van alle gegevens. 

Deze attributen vormen samen het geheel van kenmerken die voor een gebruiker van belang zijn 
(Sazonov & Neuman, 2014). 

 

Figuur 5:  Attributen van wearables (Sazonov & Neuman, 2014) 
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1.1.5 Interactie met een wearable device 

1.1.5.1 Contextuele beperkingen 
De interactie met een wearable device verloopt anders dan met een smartphone of computer. Zo is de 
interactie met een wearable device onderhevig aan enkele contextuele beperkingen. 

Een eerste beperking bevindt zich bij de beperktere invoermogelijkheden. Zo is er een vaak geen of 
een gelimiteerde schermgrootte aanwezig, welke dus snel gevuld zijn met informatie (Brewster, 
Lumsden, Bell, Hall, & Tasker, 2003). Een volgende beperking ligt in het mobiel besturen van de 
wearable. Zo moet het mogelijk zijn om zich veilig te verplaatsen en eveneens de wearable aan te 
sturen. Idealiter zijn deze dus handsfree zodat de gebruiker voldoende aandacht kan besteden aan de 
omgeving. Een andere beperking ligt in de sociale context. Zo moet men in beschouwing nemen welke 
handelingen sociaal aanvaard zijn om uit te voeren voor het aansturen van de wearable. Kan men 
zomaar alle handbewegingen maken? Kan men altijd spraak gebruiken voor de besturing? Eveneens 
een aandachtspunt is de taak die uitgevoerd moet worden. Zo kan het zijn dat een andere taak een 
andere interactie techniek vereist (Joanna Lumsden & Stephen Brewster, 2003). Deze contextuele 
beperken vereisen alternatieve inputmogelijkheden van de wearable devices.  

 

1.1.5.2 Alternatieve interactie methodes 
Onderzoek heeft zich reeds toegespitst op het oplossen van deze beperken door het ontwikkelen van 
nieuwe interactie methoden. Deze alternatieve methodes trachten de wearable aan te sturen met 
beperkte aandacht van de gebruiker. Er wordt toegespitst op twee mogelijkheden, namelijk werken 
met handbewegingen en spraak gestuurde interactie 

 

1.1.5.2.1 Handbewegingen 
Mogelijke alternatieve methodes voor het besturen van wearables vinden we in een onderzoek van 
2001. Hierbij stellen ze het gebruik van handbewegingen voor om zo een toestel te bedienen. Het 
toestelletje bestaat uit een armband welke in staat is op basis van de vorm van de pols waar te nemen 
in welke houding een individu zijn hand houdt. Dit gebeurt door middel van een elektronisch signaal 
welke door de pols gaat. De polsband neemt waar in welke mate hij het signaal kan waarnemen. 
Indien dit dus hoger is zal de pols dichter bij de pols zijn. (Rekimoto, J. ; Interaction Lab., Sony 
Comput. Sci.Labs., Tokyo, Japan, 2001) 

 

1.1.5.2.2 Spraak gestuurd 
Gedurende een onderzoek in 2000, waarbij men een alternatieve interactie methode zocht voor een 
groep van arbeiders die steeds onderweg waren kwam men uit bij een spraak gestuurde 
interactiemethode. Hierbij hadden de gebruikers een headset look-a-like op hun hoofd. Deze headset 
kon de gebruiker zowel voorzien van meldingen, notificaties, berichten, informatie... als dienen voor 
de input van signalen. Bij de input stonden er een resem van voorgeprogrammeerde boodschappen in 
het toestel welke het mogelijk maakte om op deze manier door de menu’s te navigeren en bepaalde 
informatie of meldingen op te roepen. Eens de werknemers het toestel gewoon waren maakte dit het 
mogelijk om sneller en makkelijker on-the-go de juiste informatie te verkrijgen.  (Sawhney & 
Schmandt, 2000) 
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1.1.6 Kwaliteitsperceptie door consumenten 
Hoewel technologie steeds nadrukkelijker aanwezig is in het dagelijkse leven en de innovaties elkaar 
snel opvolgen, is niet iedere consument even geneigd om over te schakelen en mee te gaan in deze 
technologiestroming. Daarvoor is het van groot belang in een onderzoek naar wearables het 
identificeren van de kenmerken die voor de consument van belang zijn. Hoewel kwaliteitsperceptie 
een subjectief gegeven is trachten verschillende onderzoeken toch bepaalde kenmerken aan te duiden. 
Zo duiden Bodine en Gemperle aan dat vooral een combinatie van functionaliteiten en het gemak om 
de wearable te dragen van belang zijn voor de acceptatie van een wearable (Bodine & Gemperle, 
2003). Starner stelt dat ook de smaak van de gebruiker in combinatie met de look van de wearable een 
belangrijk gegeven is (Starner, 2001). Dit stemt overeen met een later onderzoek waarbij met 
verzekert dat het eerste wat een belangrijke rol speelt in de acceptatie, het fysische voorkomen van de 
wearable is. Deze moet namelijk overeenkomen met de levensstijl van de mogelijke gebruiker 
(Ariyatum, Holland, Harrison, & Kazi, 2005). Gebruikmakende van voorgaande studies, die nog 
eerder beperkt zijn met het aantal kenmerken die ze gebruiken, komt Dvorak in 2008 met een 
uitgebreidere studie. In dit onderzoek omschrijft hij volgende kwaliteitskenmerken voor wearable 
devices: Wearability (het gemak om te dragen), gebruiksgemak (de functies die de gebruiker wenst 
gemakkelijk aanbieden), design (esthetische aspect), functionaliteit (hoeveel en welke 
functionaliteiten) en de prijs (Dvorak, 2008). Een volgend belangrijk onderzoek rond dit aspect van 
wearables is uitgevoerd door Duval en Hashizume. Hierin onderscheiden ze vijf elementen waaraan 
voldaan moet zijn voor de gebruiker de wearable ten volle accepteert, namelijk: comfort, veiligheid, 
communicatie met andere toestellen, controle van het product en toespitsing op één geslacht (Duval & 
Hashizume, 2005). Voortgaande op al deze onderzoeken werd in 2012 het meest uitgebreide 
onderzoek uitgevoerd. Hierin ging men reeds eerder genoemde kenmerken en zelf toegevoegde 
kenmerken gaan toetsen bij een testpubliek waar men tot de resultaten in volgende figuur kwam.  

 

Figuur 6: Determinanten van wearables (Marie Chana, Daniel, Fourniolsa, Escribaa, & Campoa, 2012) 

 

Voortgaande op dit en eerder uitgevoerde onderzoeken kunnen we stellen dat volgende kenmerken een 
grote rol spelen voor de gebruiker in de acceptatie van wearable devices: 

• Gebruiksgemak: De gebruiker dient in staat te zijn de functionaliteiten van de wearable op een 
makkelijke manier te bedienen. 

• Functionaliteiten: Het type en de hoeveelheid van functionaliteiten die aanwezig zijn voor de 
gebruiker 
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• Draagbaarheid: de consument mag geen hinder ondervinden bij het dragen van de wearable, 
idealiter merkt hij dit zelfs niet op. 

• Fysische aspect: Het uitzicht moet aan bepaalde standaarden voldoen, zo dient deze overeen te 
stemmen met de levensstijl van de gebruiker en als stijlvol bekeken te worden.  

• Prijs: Hoewel dit element in eerder weinig onderzoeken wordt opgenomen is dit zeker van 
belang voor het accepteren en later aanschaffen van een wearable device. 

 

Enkele elementen die ook een rol spelen, maar van minder belang zijn, zijn volgende:  

• Aanpasbaarheid: De mate waarin men het toestel kan aanpassen. 

• Betrouwbaarheid: De mate waarin het toestel betrouwbaar is en men het dus kan gebruiken 
indien gewenst. 

• Robuustheid: Hoe stevig de wearable is, zo zijn er al toestellen die water, stof en 
schokbestendig zijn.  

• Flexibiliteit: In hoeveel situaties kan ik het inzetten. Bijvoorbeeld een sporter die een horloge 
of borstgordel koopt en dit zowel voor loop als fietstrainingen kan inzetten. 

• Compact: Hoe groot is het toestel? Zo wil men dit niet als hinderlijk beschouwen. 

Het is dus van belang te begrijpen dat voor een producent van wearable devices men deze kenmerken 
in beschouwing dient te nemen. Zo zal men best aan alle aspecten trachten te voldoen en zoveel 
mogelijk op de eisen van de gebruiker in te spelen om zo vlot mogelijk geaccepteerd te worden.  

 

1.2 Huidige wearables 
1.2.1 Afbakening 
Voor de afbakening van de state of the art dat gevormd zal worden, keren we terug naar de eerder 
opgestelde definitie. De toestellen dienen aan volgende kenmerken te voldoen alvorens ze opgenomen 
worden. Het bevatten van technologische middelen zoals sensoren, energievoorziening, rekenkracht, 
software en bijhorende toepassingen. Deze dienen in staat te zijn tot het opnemen, registreren en 
verwerken van gegevens. Een mogelijke (draadloze) verbinding met een ander toestel en eventueel het 
internet. Hierbij is het doel het helpen van de gebruiker bij het nemen van bepaalde beslissingen of 
weergeven van bepaalde informatie. Deze technologische middelen zijn Ingebouwd in kledij of 
gadgets op zo’n wijze dat ze niet hinderlijk en zelfs modieus worden beschouwd. Bovendien hebben 
we voor onze selectie enkel toestellen opgenomen die in het jaar 2013 of later officieel op de markt 
gelanceerd zijn. Er wordt hier niet getracht een exhaustieve lijst te vormen, maar eerder een duidelijk 
overzicht van de verschillende commerciële wearables in verschillende sectoren. 

 

1.2.2 State of the art 
Voor een state of the art van de huidige wearables op te stellen verwijzen we graag naar een onderzoek 
aan het Beecham Research Instituut. De indeling die men daar maakt is volgende: glamour, 
communicatie, lifestyle computing, sport/fitness, wellness, medisch, veiligheid en business gericht. Al 
kunnen bepaalde wearables nooit volledig tot één klasse toebedeeld worden en in meerdere sectoren 
ingezet worden (Beecham Research , 2015). 
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Figuur 7: Opdeling van wearables (Beecham Research , 2015) 

Zoals reeds aangehaald zullen wij volgens deze sectoren een overzicht geven van verschillende 
mogelijke wearables. Hierbij wordt er niet getracht een exhaustieve lijst te creëren, maar eerder een 
goed overzicht te bieden van de verschillende mogelijke toestellen die momenteel al te koop zijn of 
waar men momenteel prototypes voor aan het testen is aan bod komen. Zo trachten we het begrip 
wearables tastbaar te maken met levensechte voorbeelden.  

Sector Werking en toepassingen Mogelijk 
onderzoek 

Glamour 

The Mood-
sweater 
(Bijlage 5.1)  

- Waarnemen van de gevoelens van de gebruiker door middel van sensoren. 

- Aan de hand van de waargenomen gevoelens wordt er een kleur 
weergegeven aan de trui op een stijlvolle wijze (Davis N. , 2013). 

/ 

Picasso 
Explosion 
(bijlage 5.2 ) 

- Registreren en verwerken van het omgevingsgeluid. 

- Op basis van het omgevingsgeluid worden er lichten weergegeven in de 
kledij, zo zullen bij het hoogste volume alle drie de kleuren branden. 

 

Communicatie 

Smarty Ring 
(bijlage 5.3) 

- Ring voorzien van een klein scherm. Hierop wordt standaard het uur 
voorzien. 

- Indien men meldingen krijgt zal de gebruiker hiervan op de hoogte 
gebracht worden bijvoorbeeld sms-verkeer, e-mails, updates van facebook 
en twitter etc. 

 

/ 
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- De gebruiker kan ook bepaalde acties uitvoeren zoals reageren op telefoons 
of openen van sms op de telefoon (smartyring, 2015). 

Kiroco Touch 
Jewellery 
(bijlage 5.4) 

- Gebruikmakende van Near Field Communication (NFC), kan men een 
bepaalde boodschap op deze juwelen opslaan, dit kan zowel tekst, video als 
foto’s zijn.  

- Deze boodschap is alleen leesbaar indien men het compatibele toestel erbij 
houdt, zo kan bestemmeling alleen de boodschappen bekijken. 
- Nadien blijft het mogelijk voor de koper om boodschappen naar de 
juwelen door te sturen zodat er een soort persoonlijke communicatie 
mogelijk ontstaat, welke men dan bijhouden in het juweel. 

 

Lifestyle Computing 

Pebble Steel 
(bijlage 5.5)  

- Smart Watch dat beschikt over een 1.26 inch display, waarop het tijdstip 
wordt weergegeven. 

- Door middel van het scherm kan er gecommuniceerd worden met de 
smartphone (sms’en lezen en verzenden, muziek aansturen, 
telefoongesprekken starten of aannemen etc.) 

- Het toestel beschikt ook over een 3D accelerometer, compass en licht 
sensor. Deze gegevens kunnen door de smartphone verwerkt worden.  

 

Recon Snow 2 
(bijlage 5.6) 

- De Snow 2 is een Heads-up display (HUD), ontworpen voor de alpine 
sporten.  

- De bril is voorzien van sensoren voor het waarnemen van snelheid, 
hoogtes, airtime etc. 

- Door middel van wifi en bluetooth kan er een connectie met een telefoon 
worden gemaakt om zo berichten, telefoongesprekken, muziek… naar de 
bril door te sturen. 

- Door middel van het HD display is het mogelijk om info van zowel de bril 
zelf (sensoren), als de telefoon weer te geven waardoor de Skiër of 
snowboarder over de info beschikt die hij wenst bij het afdalen van de 
bergen.  

 

Gameband + 
Minecraft 
(bijlage 5.7) 

- De Gameband is in essentie een armband dat voorzien is van een USB 3.0 
poort, een klein led display en een batterij voor de autonomie te bewaren. 

- Deze Gameband maakt het mogelijk om op eender welke computer 
Minecraft te spelen simpelweg door het in pluggen van het toestel, waarop 
zowel het spel als de savegames aanwezig zijn. 

- Het esthetische aspect wordt voorzien door het  led display. Dit kan 
ingesteld worden naar eigen wensen, zo is het mogelijk om ofwel de tijd 
weer te geven maar men kan ook animaties maken of downloaden welke dan 
worden afgespeeld.  

 

Sport/fitness 

Misfit Shine 
(bijlage 5.8) 

- Klein metalen toestel dat men op vele plaatsen kan dragen, zo kan met het 
verwerken in een armband of een ketting rond de nek. 

- Het doel is het registreren van slaap, het aantal afgelegde stappen, 
afgelegde afstand, calorieën etc. 

(Freedson, 
2015) 
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- In samenwerking met de applicatie voor Android en iOs, worden deze 
gegevens opgeslagen en kan men zo de activiteiten monitoren (Gibbs, 
2015). 

Zephyr 
BioHarness 3 
(bijlage 5.9 ) 

- De core van het BioHarness is de BioModule, een klein rond apparaat. Dit 
apparaat is in staat om snelheid, afgelegen afstand, hartslag… te registreren. 

- Door middel van de ingebouwde bluetooth worden deze gegevens 
verzonden naar een smartphone met bijhorende applicatie waarbij de 
gegevens worden verwerkt en gebundeld voor de sporter. 

- Deze BioModule kan men aan een borstriem, een houder of een T-shirt 
vasthechten naargelang de voorkeur van de gebruiker.  

(Kim, 
Roberge, 
Powell, 
Shafer, & 
Williams, 
2013) 

Garmin 
Forerunner 
920XT 
(bijlage 5.10 ) 

- De Forerunner is een sporthorloge dat capabel is om een reeks van 
waarden te registreren zoals hartslag, afstand, gps.  

- Dit horloge kan hierbij zowel samenwerken met de smartphone als andere 
toestellen van Garmin om zo de informatie te verruimen.  

 

 

Wellness 

Netatmo June 
(bijlage  5.11 ) 

- Polsband met een medaillon, hierzin zit een UV sensor.  

- Via een bluetooth verbinding staat de wearable in verbinding met een 
smartphone  

Deze verwerkt de gegevens door middel van de “June” app, welke een “sun 
protection coach” vormt (Netatmo, 2015). 

(Cheuk, 
Xu, & 
McLean, 
2014) 

Biobeats 
Breathing Stone 
(bijlage 5.12 )  

- Dit steenvorming toestel heeft als doel de gebruiker te voorzien met de 
juiste muziek naargelang zijn mood.            

- Zo zal de steen op basis van de hartslag van de gebruiker trachten stress 
levels te detecteren om hier nadien dan op in te spelen met aangepaste 
muziek 

- Dit toestel is nog in ontwikkelingsfase waarbij men aan het nagaan is hoe 
positief het effect hiervan is op iemand zijn levensomstandigheden.  

 

Thync Mood 
changer 
(bijlage 5.13 )  

- De Thync mood changer is een kleine unit dat men tegen het voorhoofd 
plaatst. Het toestel is via Bluetooth verbonden met een smartphone. 

- Het toestel werkt op het principe van Transcutane elektrische 
zenuwstimulatie of 'TENS', dit is “een niet-invasieve procedure waarbij de 
zenuwen en spieren worden gestimuleerd met een elektrische stroom.” 
(gezondVGZ, 2015). De Mood changer zend dus minieme elektrische 
signalen door de huid naar de spieren in het aangezicht en nek.  

- Hierbij kan de gebruiker via zijn smartphone aangeven welke signalen hij 
wenst, enerzijds “energize”, waarbij het toestel tracht de gebruiker wakker, 
alert en ready to go te maken. Anderzijds is ook de “calming” optie mogelijk 
waarbij het toestel tracht de stress en zorgen weg te nemen.  

 

Medisch 

BalanSens - De BalanSens is een riem gepositioneerd boven de heupen dat informatie 
verzamelt in verband met het zwaartepunt en de gewichtsdistributie van de 
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(bijlage 5.14) gebruiker. Deze taak wordt traditioneel uitgevoerd door krachtplaten, welke 
zeer duur zijn.  

- Bovenop de riem is er ook nog een band voor de enkel. Zo kunnen de 
hoeken van de enkels en het bovenlichaam gemeten worden. 
- Deze info kan worden gebundeld tot een balansrapport van een persoon 
welke kan gebruikt worden bij het analyseren en verwerken van bepaalde 
kwalen of kwetsuren zoals rugklachten. 

Sproutling Baby 
Monitor  
(bijlage 5.15 ) 

- De Sproutling baby monitor is een kleine wearable die door middel van 
een riem aan de enkel van de baby dient bevestigd te worden. 

- De monitor is voorzien van een Accelerometer, Thermometer, 
hartslagmeter, Hygrometer, Omgevingslicht sensor en microfoon. Deze info 
kan door middel van wifi naar de smartphone van de gebruiker gestuurd 
worden waarop een bijhorende applicatie dient geïnstalleerd worden. 

- Deze applicatie kan zo basisinfo voorzien zoals: is het kind al dan niet aan 
het slapen, is het omgevingsgeluid of aanwezige licht niet te sterk, is hij aan 
het bewegen etc. Maar de applicatie kan ook verder gaan, er zal namelijk 
info bijgehouden worden. Op basis van deze historische info kan men 
schatten hoe lang een kind nog zal slapen, wanneer het eten nodig heeft. Zo 
kan er ook een indicatie gegeven worden bij mogelijke medische problemen 
indien het kind plotseling veel meer wakker is, onregelmatige hartslag 
heeft…. 

 

Duo Fertility 

(bijlage 5.16 ) 

- De duo fertility is een product dat uit twee componenten bestaat, enerzijds 
de draagbare sensor die aan het lichaam van een vrouw dient gehecht te 
worden door middel van een zelfklevende stikker en anderzijds een reader 
unit. 

- De sensor is verantwoordelijk voor het waarnemen van de core body 
temperatuur en de bewegingen van de vrouw. Deze info wordt naar de 
receiver unit verstuurd door middel van een aangepaste versie van RFID. 
Bovendien wordt de date ook verstuurd naar de DuoFertility servers in 
Cambridge U.K. waar de ontwikkelaars in samenwerking met artsen de 
algoritmen trachten aan te passen en te verbeteren.  

- Gebaseerd op deze persoonlijk data en eerdere data voorhanden via de 
servers geeft het apparaat weer wanneer men het meeste kans heeft om 
zwanger te geraken.  

 

Evena Eyes On 
Glasses 

(bijlage 5.17 ) 

- De Evena Eyes on glasses is een augmented reality bril, waarbij er een 
(extra) beeld wordt geprojecteerd bovenop het gewone zicht dat men heeft. 

-De bril is voorzien van multi-spectral 3D imaging, dit wil zeggen dat de bril 
de beelden registreert in meerdere spectra van het geprojecteerde licht. Zo is 
de bril in staat om een accurate projectie te maken van een patiënt zijn aders. 
Waar men nu vaak nog eens mis is en meerdere keren dient te proberen voor 
men een ader treft, maakt de bril het mogelijk om sneller een goede ader te 
detecteren. 

- Via wifi of een mobiel netwerk is de bril in staat om de geregistreerde 
beelden eveneens door te sturen naar een andere locatie. Zo kan er 
ondersteuning geboden worden vanop afstand, Hiervoor zijn er ook twee 
kleine speakers ingebouwd zodat men geluid kan ontvangen.  
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Veiligheid 

NFC Ring 

(bijlage 5.18 )  

- Ring voorzien van 2 NFC Tags, namelijk één voor publieke informatie en 
één bestemd voor de meer vertrouwelijke informatie. 

- Deze ring kan voor meerdere toepassingen gebruikt worden, naargelang 
men het zelf instelt. Zo is het mogelijk de smartphone te ontgrendelen indien 
men over de NFC tag van de smartphone gaat. Een andere mogelijkheid is 
het openen van bepaalde deuren.  

(Iqball, 
Saeed, & 
Ahmad, 
2014) 

ICEdot Crash 
Sensor 

(bijlage 5.19 ) 

- De ICEdot is een impact sensor dat bevestigd wordt op de helm van de 
gebruiker. Het doel van de sensor is het waarnemen van een ernstige val 
gedurende het sporten. Door middel van bewegingssensors detecteert het 
apparaat wanneer men valt en indien men niet meer terug rechtstaat. 

- Door middel van een verbinding met de smartphone en een bijhorende 
applicatie wordt er een bericht verstuurd naar vooraf ingestelde contacten 
indien de sensor een zware val detecteert.  

 

Business Operations 

Smart Cap 

(bijlage 5.20)  

- De smart cap is een pet dat als doel heeft om signalen van moeheid waar te 
nemen. Het grootste doelpubliek hierbij zijn truckchauffeurs. 

- De pet beschikt over meerdere EEG (elektro-encefalografen) sensoren, 
EEG is het volgende: “dit is een manier om elektrische potentiaalverschillen 
in de hersenen te registreren. Zo kan de (elektrische) activiteit van 
verschillende hersengebieden gemeten worden.” (wetenschap infonu, 2015). 

- Deze sensoren zenden hun informatie door naar de centrale unit welke de 
informatie verwerken volgens het EdenSafe Universal Fatigue Algoritme en 
vervolgens deze info naar een display verstuurt  
-  Bij tekenen van moeheid zal er vervolgens zowel op het display een 
waarschuwing weergegeven worden als een geluid afgespeeld worden om zo 
de chauffeur te waarschuwen.  

 

DAQRI Smart 
Helmet  (bijlage 
5.21) 

- Deze Smart Helmet is vooral ontwikkeld om een additie te vormen bij 
industrieel gebruik. Denk hierbij aan bijvoorbeeld een fabrieksomgeving, 
boorplatform…. 

-Deze helm beschikt over in totaal vier camera’s welke een volledig 360-
graden view trachten op te stellen. Hierbij proberen ze de gehele omgeving 
van de gebruiker te registreren en vast te leggen.  

-Deze informatie kan vervolgens opgeslagen worden in de systemen om zo 
supervisie te bewaren. Denk bijvoorbeeld aan een twee-ploegen systeem, 
Hierbij kan de avondploeg door middel van de helm bijvoorbeeld naar een 
meettoestel kijken en zien dat er in de voormiddag een merkelijk verschil 
opzat waardoor er een mogelijk probleem aanwezig kan zijn. Een ander 
voorbeeld is een technieker die naar een machine gaat en door middel van 
hier naar te kijken informatie krijgt over de onderdelen die erin zitten. Men 
kan dan ook aangeven dat een onderdeel bijna aan vervanging toe is 
waardoor dit opgeslagen is in de systemen. Des te meer men dit dus zal 
gebruiken, hoe meer informatie men kan registreren.  

 

Motorola 
WT4000 +  

- De motorola WT4000 is een handsfree draagbare computer, voornamelijk 
gefabriceerd voor Stockbeheer en Package handling. Deze kleine computer 
kan zowel bediend worden door middel van knoppen als spraak gestuurd. 
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Motorola RS507 

(bijlage 5.22 ) 

De informatie die men met dit toestel registreert kan vervolgens 
gecommuniceerd worden met het systeem dat aanwezig is. 

- Compatibel met de Motorola WT4000 is de RS507. Dit is een handsfree 
scanner dat men op de vinger bevestigt. Deze scanner is in staat van 2D 
images te scannen. Hierbij is het mogelijk om pakketjes, bestellingen, 
stockwijzigingen etc. sneller te scannen en verwerken door middel van het 
gebruik van deze scanners.  
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2 TECHNOLOGY ACCEPTANCE 
MODELS 

2.1 Basisidee 
De basisgedachte achter de Technology Acceptance Modellen vinden we terug in onderstaand schema. 
Dit schema stelt dat een individu een bepaalde reactie of mening stelt met betrekking tot het gebruik 
van een (nieuwe) technologie. Deze reactie leidt vervolgens tot een intentie om het systeem al dan niet 
te gebruiken. Het werkelijke gebruik hangt af van al dan niet de intentie tot gebruik. Na het gebruik 
kan er mogelijk ook een bijsturing van de reactie van het individu gebeuren. Zo zal een individu dat 
een positieve ervaring heeft met een bepaalde technologie ook een positieve reactie hierover hebben. 
(Venkatesh, Morris, Davis, & Davis, 2003). 

 

Figuur 8: Basis concept User Acceptance Models (Venkatesh, Thong, & Xu, 2012) 

 

2.2 Theory of Reasoned Action (TRA) 
Een eerste aanloop naar het Technology Acceptance model dat later zal gehandhaafd worden zit in het 
Theory of Reasoned Action model (Ajzen & Fishbein, 1980). Dit model uit de sociale psychologie 
stelt dat een individu zijn werkelijk gedrag wordt bepaald door zijn intentie tot een bepaald 
gedrag(BI). Deze intentie wordt bepaald door zowel de Attitude(A) als de Subjectieve Norm(SN).  

 

Figuur 9: Theory of Reasoned Action (Ajzen & Fishbein, 1980) 

 

De Attitude wordt bepaald door de positieve of negatieve gevoelens die men heeft met betrekking tot 
het gedrag. Deze Attitude wordt op zijn beurt verklaard door de gevoelens en waarden die men kent 
(𝑏𝑖) vermenigvuldigd met de evaluatie (𝑒𝑖), zijnde mogelijke straffen.  

 

𝑨 =  �𝒃𝒊 𝒆𝒊. 
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De Subjectieve Norm is meer een omgevingsfactor en wordt bepaald door het feit of andere personen 
die men als waardevol of belangrijk beschouwt ook denken dat men het gedrag zou moeten uitvoeren. 
Dit wordt op zijn beurt bepaald door een multiplicator van het individu zijn normatieve gevoelens over 
hoe dit zal uitpakken (𝑛𝑏𝑖) en de motivatie van anderen om mee te doen (𝑚𝑐𝑖). 

𝑺𝑵 =  �𝒏𝒃𝒊𝒎𝒄𝒊. 

Dit model is nog een eerder prematuur algemeen model, welke de auteurs (Ajzen & Fishbein, 1980) 
ook zelf aanhalen in hun eerste werk. Zo wordt er nog niet echt rekening gehouden met externe 
factoren maar wordt de assumptie gemaakt dat deze ofwel de Attitude ofwel de Subjectieve Norm 
beïnvloeden (Ajzen & Fishbein, 1980). 

 

2.3 Technology Acceptance models  
2.3.1 Technology Acceptance model (TAM) 
Het originele Technology Acceptance model dat geïntroduceerd werd door Davis et al. in 1989 is een 
adaptatie van het Theory of Reasoned Action model. Het model heeft als doel het gedrag met 
betrekking tot (nieuwe) informatiesystemen te meten. Er wordt getracht een basis van fundamentele 
determinanten met betrekking tot het gedrag vast te leggen om zo ook na te gaan waarom een bepaalde 
technologie al dan niet geaccepteerd wordt (Davis, Bagozzi, & Warshaw, 1989). 

 

Figuur 10: Technology Acceptance model (Davis, Bagozzi, & Warshaw, 1989) 

 

Het TAM model stelt twee determinanten voorop, namelijk de perceptie van hoe makkelijk de 
technologie te hanteren is(E) en de bruikbaarheid van het systeem(U). Deze twee determinanten 
bepalen samen de attitude met betrekking tot het product(A).  Des te gemakkelijker de technologie te 
gebruiken is, des te hoger de bruikbaarheid van het systeem ingeschat wordt, daar men sneller meer 
functies zal begrijpen. In tegenstelling tot het TRA model bestaat de intentie om het informatiesysteem 
te gebruiken(BI) uit een som van de attitude en de bruikbaarheid (Davis, Bagozzi, & Warshaw, 1989). 

𝑩𝑰 = 𝑨 + 𝑼 

 

De intentie om het systeem al dan niet te gebruiken is wederom bepaald door de eerder bepaalde 
intentie met betrekking tot het gebruik. In bijlage 5.23 is de gebruikte vragenlijst terug te vinden voor 
dit onderzoek, deze is nog eerder beperkt daar het een beperkt aantal variabelen is dat men opgenomen 
heeft in het onderzoek (Davis, Bagozzi, & Warshaw, 1989). 
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2.3.2 Technology Acceptance Model 2 (TAM 2) 
Een uitbreiding op het originele TAM model kwam er in 2000. Het originele model brengt slechts 
twee factoren in kaart. Als eerste de gepercipieerde bruikbaarheid, dit wil zeggen in welke mate de 
technologie bijdraagt tot de productiviteit. De tweede factor is het gemak om het systeem te gebruiken. 
Hierbij draagt het gemak om het systeem te gebruiken ook bij tot de bruikbaarheid daar men het 
systeem voor meer doeleinden zal gebruiken indien het makkelijk te gebruiken is.   

Gedurende de vele tests en onderzoeken met het TAM, is gebleken dat de gepercipieerde 
bruikbaarheid de sterkere van de twee determinanten is met regressiecoëfficiënten met een waarde 
rond de 0.6 (Venkatesh & Davis, 2000). Aangezien men verder wenst te onderzoeken welke factoren 
de intentie tot gebruik en bijgevolg ook het werkelijke gebruik bepalen is het dan ook logisch om deze 
determinant verder op te splitsen. TAM 2 bevat volgende extra factoren die samen de bruikbaarheid 
bepalen: Sociaal (subjectieve norm, bereidwilligheid en image) en functioneel (job relevantie, output 
kwaliteit, toonbaarheid). Dit verhoogd aantal variabelen weerspiegelt zich automatisch in de 
vragenlijst die men gebruikt heeft in dit onderzoek (bijlage 5.24), welke een pak groter was dan de 
eerder gebruikte vragenlijst van TAM (Venkatesh & Davis, 2000). 

 

Figuur 11: Technology Acceptance model  2 (Venkatesh & Davis, 2000) 

 

SOCIALE FACTOREN 

A) SUBJECTIEVE NORM 

Deze factor, die in het originele TAM toch wel ontbrak, wordt zoals in het TRA model terug 
toegevoegd. Subjectieve Norm omschrijft men als de perceptie van het individu dat personen 
die hij belangrijk acht denken die hij dat gedrag zou moeten uitvoeren, of in dit model meer de 
invloed op wat men van het product vindt. Bovendien is dit een zware invloed daar dit inspeelt 
op zowel de “image”, gepercipieerde bruikbaarheid en intentie om het product al dan niet te 
gebruiken.  

B) BEREIDWILLIGHEID EN VERPLICHTING 

De bereidwilligheid en de invloed dat dit uitoefent op de subjectieve norm bij de intentie om te 
gebruiken is een concept dat werd ontwikkeld door Harwick en Barki (Barki & Hartwick, 
1994). Zo stelden de onderzoekers vast dat er een hogere subjectieve norm, zijnde invloed van 
anderen, was bij de intentie om te gebruiken indien het gebruik geschiedde in een verplichte 
omgeving. In een vrije omgeving had dit geen invloed op de sociale druk. Bij het TAM 2 
wordt dit omschreven als volgt “In een computer gebruikscontext zal de directe invloed een 
positieve invloed hebben op de subjectieve norm. Zo zal het gebruik van de computer sneller 
gebeuren indien men in een verplichte omgeving zoals werk zit”. (Venkatesh & Davis, 2000) 
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a) IMAGE 
Image wordt omschreven als het beeld dat een groep heeft van een individu. Zo omschrijft 
Moore en Benbasat (1991, p195) image als volgt: “De mate waarin het individu tracht via een 
gedrag of product zijn status binnen een sociaal systeem te verbeteren”. Zo zal volgens TAM 
2 de “image” invloed uitoefenen op de gepercipieerde bruikbaarheid. Indien men denkt dat de 
technologie een positieve invloed heeft op de image is dit voor het individu als het ware een 
extra bruikbaarheid van het product. Bovendien wordt de image beïnvloed door de subjectieve 
norm. TAM 2 stelt namelijk dat SN, de belangrijke personen die denken dat men een bepaald 
gedrag of system dient te gebruiken, bijdraagt tot de image. Het individu percipieert door de 
invloed namelijk dat het gebruik zal bijdragen tot een betere image.  

 

FUNCTIONELE FACTOREN 

A) JOB RELEVANTIE 

Eén van de functionele factoren is de job relevantie. Deze component wordt gedefinieerd als 
volgt: “De perceptie van een individu in welke mate het systeem in staat is om het individu te 
helpen bij het uitvoeren van zijn taken. Anders verwoord kan als volgt: job relevantie is een 
functie van alle mogelijke taken die een job inhouden en in welke mate het systeem capabel is 
om deze te ondersteunen” (Venkatesh & Davis, 2000). Deze determinant is in eerdere 
onderzoeken al geconceptualiseerd. Leonard-Barton and Deschamps 1988 toonden aan dat job 
relevantie een determinant was van gebruikersacceptatie. Goodue in 1995 ontwikkelde de 
theorie m.b.t. thask technology fit waarbij men ook aantoonde dat des te beter de fit, des te 
sneller men een bepaalde technologie aanvaardt (Goodhue & Thompson, 1995). 

B) OUTPUT KWALITEIT 

Bovenop het feit in welke mate het systeem capabel is van taken uit te voeren en in welke 
mate deze taken aansluiten bij de doelen van de job (job relevantie), wordt er ook rekening 
gehouden met de output kwaliteit. De output kwaliteit is de performantie van het systeem bij  
het uitvoeren van de taken (davis et al 1992). Er is uiteraard een positief verband tussen de 
output kwaliteit en de gepercipieerde bruikbaarheid van het systeem.  

C) RESULTAAT AANTOONBAARHEID 

Hoewel een systeem goed kan aansluiten bij de job inhoud en de output kwaliteit goed is, kan 
het systeem toch falen om geaccepteerd te worden. Resultaat aantoonbaarheid definieert men 
als volgt: “De tastbaarheid van de resultaten door gebruik te maken van het systeem.”(Moore 
bebasat 1991 p203). Dit wil zeggen dat een individu positief zal staan indien de positieve 
resultaten van het systeem duidelijk aantoonbaar zijn.  

 

2.3.3 Technology Acceptance model 3 (TAM 3) 
In TAM 2 werd de gepercipieerde bruikbaarheid verder uitgesplitst daar dit een grotere rol speelde in 
het verklaren van de intentie om een systeem te gebruiken. Echter eveneens in 2002 werd onderzocht 
welke factoren de gepercipieerde handigheid en makkelijkheid om een systeem te gebruiken konden 
verklaren. Hiervoor wordt er op twee begrippen gesteund namelijk dat een deel te verklaren is door 
factoren waarin we vast geankerd zijn. Een ander deel van de kenmerken zijn aanpasbaar. De 
gebruikte vragenlijst is terug te vinden onder bijlage 5.25. 
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TAM 2 

Volgende determinanten waren reeds aanwezig in het TAM 2 model, maar zullen nog even kort 
herhaald worden met hun definitie voor we de uitbreiding verder bespreken. 

 

• Subjectieve Norm: De mate waarin een individu gelooft dat er andere personen, die 
belangrijk voor het individu zijn, denken dat hij al dan niet het systeem dient te gebruiken 
(Fishbein & Ajzen, 1975; Venkatesh & Davis, 2000). 

• Image van het systeem: Dit is de mate waarin een individu percipieert dat het gebruiken van 
het systeem zijn sociale status in een groep zal verbeteren. Dit wordt beïnvloed door de 
Subjectieve Norm, daar deze personen die een invloed op hem hebben de sociale groep 
vormen waarin dit geldt (Moore & Benbasat, 1991). 

• Job Relevantie: De mate waarin een individu gelooft dat het (nieuwe) systeem al dan niet in 
staat is om te helpen bij het uitvoeren van taken (Venkatesh & Davis, 2000). 

• Output kwaliteit: De mate waarin het systeem capabel is om de vereiste taken met een goede 
kwaliteit te voltooien (Venkatesh & Davis, 2000). 

• Resultaat aantoonbaarheid: De mate waarin de resultaten van het systeem tastbaar en 
aantoonbaar zijn. (Venkatesh & Davis, 2000). 

• Gepercipieerde handigheid van gebruik: Dit is de mate waarin een individu gelooft dat het 
gebruiken van de technologie makkelijk zal verlopen zonder extra veel inspanningen (Davis et 
al., 1989). 

Deze laatste determinant die in het TAM 2 nog als één determinant wordt beschouwd zal in dit model 
worden aangepakt. Zo zal deze determinant verder uitgesplitst worden om zo nog meer inzicht in de 
determinanten, die het latere gebruik van een systeem bepalen, te vergaren.  
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Figuur 12: Technology Acceptance model 3 (Venkatesh, Morris, Davis, & Davis, 2003) 

UITBREIDING 

• Computer gebruik: De mate waarin een individu erin gelooft dat hijzelf capabel is om 
bepaalde taken en jobs uit te voeren door middel van het gebruik van het doelsysteem 
(Compeau & Higgins, 1995a, 1995b). 

• Perceptie van externe controle en ondersteuning: dit is de mate waarin het individu gelooft 
dat er externe of organisatiecontrole en ondersteuning is bij het gebruik van het systeem 
(Venkatesh et al., 2003). 

• Computer bangheid: de hoeveelheid schrik of afkeer dat een individu ervaart of ondervindt 
indien hij een nieuw systeem kan of mag gebruiken (Venkatesh, 2000, p. 349). 

• Computer “speelplezier”: De mate waarin een individu plezier ondervindt bij het gebruiken 
van een nieuw systeem (Webster & Martocchio,1992, p. 204). 

• Gepercipieerde amusement: De mate van plezier dat een individu ondervindt bij het 
uitvoeren van bepaalde activiteiten specifiek aan het systeem, ongeacht of deze taken al dan 
niet als kwaliteitsvol worden ervaren (Venkatesh, 2000, p. 351). 

• Object bruikbaarheid: Hierbij maakt het indivu voor zichzelf een vergelijking van meerdere 
systemen en de inspanningen die hij hierbij moet leveren om bepaalde taken en jobs te kunnen 
voltooien (Venkatesh, 2000, pp. 350–351). 

 

2.4 Andere modellen  
Deze modellen horen niet thuis in de rij van de Technology acceptance models, doch zullen we sterke 
overeenkomsten waarnemen tussen deze modellen en de Technology acceptance models. 
Zowel deze modellen als de TAM zullen later geïntegreerd worden in de Unified Theory of 
Acceptance and Use of Technology (UTAUT).  
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2.4.1 Model of PC Utilization (MPCU) 
THEORETISCHE OORSPRONG 

Het theoretische model waarop het MPCU is gebaseerd is het werk van Triandis (1971; 1980). In dit 
werk stelt Triandis dat dat gedrag gedetermineerd wordt door wat mensen willen doen (Attitude), wat 
ze denken dat ze dienen te doen (sociale normen), wat ze steeds opnieuw doen (gewoontes) en de 
verwachte resultaten en consequenties van het gedrag. De attitude valt uiteen in  meerdere elementen 
namelijk affectie (een al dan niet positief gevoel met betrekking tot computer), intentie (de bedoeling 
om een nieuw systeem al dan niet te gaan gebruiken in de nabije toekomst). Bovenop de intentie zijn 
er ook nog vergemakkelijkende omstandigheden zoals ondersteuning bij het gebruik, die samen dan 
het werkelijk gedrag zullen bepalen. (Triandis H. , 1971) 

 

MODEL OF PC UTILIZATION (MPCU) 

Gebaseerd op voorgaand onderzoek werd er een afgeleid model gemaakt op dit model (Thompson, 
Higgins, & Howell, Mar., 1991). Hierbij maakte men het voorgaande model simpeler qua interacties 
maar wel specifiek op computer toegepast. Bij dit Model Of PC Utilitzation  (MPCU) werden 
volgende determinanten in beschouwing genomen:  

• Gepercipieerde consequenties: Deze variabele is overgenomen van het originele onderzoek 
van Triandis (1971). Hierbij gaat men na in welke mate het individu (negatieve) consequenties 
van het computergebruik ondervindt. Een voorbeeld hiervan is het feit dat een individu 
mogelijk denkt dat het gebruik teveel tijd zal innemen.  

• Job-fit van het computergebruik: Deze tweede component gaat na in welke mate het 
systeem aansluit bij de vereiste taken van een persoon. Anders verwoord in welke mate is het 
systeem in staat om een job uit te voeren (Tornatzky, 1982). 

• Complexiteit: Dit wordt omschreven als de mate waarin een innovatie als moeilijk 
gepercipieerd wordt door een individu, en de inspanningen die dit vereisten bij het aanleren en 
gebruiken van het systeem (Tornatzky, 1982). 

• Affectie: Affectie voor het computergebruik definieert men als het gevoel dat men voor het 
(nieuwe) systeem heeft. Een mogelijk voorbeeld om dit te meten hierbij is: “Ik vind 
computergebruik leuk.’ (Thompson, Higgins, & Howell, Mar., 1991). 

• Sociale factoren: De sociale invloed is  de invloed die een individu ervaart via het ontvangen 
van signalen of berichten van andere personen. Hierbij tracht het individu zichzelf in een 
referentiegroep in te passen (Triandis H. , 1971) (Triandis H. C., March 1980) 

• Vergemakkelijkende omstandigheden:  Het werkelijke gedrag kan altijd nog beïnvloed 
worden door vergemakkelijkende omstandigheden(Triandis 1980). Dit zijn condities welke 
het computergebruik makkelijker maken. Een voorbeeld hiervan kan zijn dat er een goede 
duidelijke ondersteuning aanwezig is in het bedrijf bij de installatie van nieuwe hardware, 
welke het gebruik zullen bevorderen. (Thompson, Higgins, & Howell, Mar., 1991) 

• Gewoontes: Hoewel deze component wel aanwezig is in het origineel werk van Triandis, 
wordt deze in het MPCU buiten beschouwing gelaten. Zo stelt men dat gewoontes hierbij van 
minder belang zijn, daar men het model vooral bij het aanvaarden van nieuwe technologie wilt 
tewerkstellen (Thompson, Higgins, & Howell, Mar., 1991). 
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Figuur 13: MODEL OF PC UTILIZATION (Thompson, Higgins, & Howell, Mar., 1991) 

 

2.4.2 Innovation Diffusion Theory 
Deze paper van 1991 heeft eveneens als doel het ontwikkelen van een tool waarmee men de acceptatie 
of adoptie van nieuwe technologie binnen organisaties wenst te meten. Deze eerder premature paper 
wijst erop dat er in 1991 nog maar een beperkt aantal modellen zijn met gemengde resultaten. De 
onderzoekers trachten hierbij op basis van de eerdere modellen ook een zo goed mogelijk model 
vooruit te schuiven. Ze focussen zich hierbij vooral op de effectieve adoptie of acceptatiegraad. Dit 
omschrijven ze als “de mate waarin individuen de technologie effectief gebruiken na een test of pilot 
periode”. De karakteristieken die tot deze acceptatiegraad leiden zijn volgende: 

• Relatieve voordeel: Analoog met het TAM gebruiken ze hier een performantie component 
namelijk relatieve voordeel. Dit relatieve voordeel duidt aan hoe goed het product functioneert 
en bijgevolg een relatief voordeel met zich meebrengt voor de eindgebruiker.  

• Makkelijkheid van gebruik: Eveneens analoog met het TAM wordt er in dit model ook 
makkelijkheid van gebruik geincorporeerd. Hiermee wordt bedoeld hoe makkelijk het is voor 
het individu voor een nieuwe technologie te gebruiken.  

• Image: Dit wordt gedefinieerd als de mate waarin het individu percipieert dat het gebruik van 
een technologie zal bijdragen tot het verbeteren van de sociale status van dat individu in de 
groep waarvan dit individu lid is.  

• Zichtbaarheid: Het individu wenst ook dat men een duidelijk verschil waarneemt in de 
methode van jobs uit te voeren. Zo zal een technologie sneller geaccepteerd worden indien het 
individu zelf duidelijk een verschil merkt in zijn werkwijze en zodoende een zichtbaar verschil 
merkt. Indien de werkelijke tijd om een taak uit te voeren verkort maar het individu percipieert 
dit zo niet en heeft het gevoel dat er niet veel veranderd is, zal hij minder snel geneigd zijn om 
alsnog het product te gebruiken.  

• Compatibiliteit: Dit is de mate waarin het product of nieuwe technologie overeenstemt met 
de taken die de gebruiker dient uit te voeren. Zo zal de technologie positiever onthaald worden 
indien dit end-to-end inzetbaar is en niet voor een deel van de job. Indien er maar een deel van 
de taken door het nieuwe model kan overgenomen worden zal de eindgebruiker vaker denken 
dat het niet de moeite is om daarvoor het product te beginnen gebruiken.  

• Resultaat aantoonbaarheid: Bovenop het feit dat een product of nieuwe technologie een 
relatief voordeel ( =performatieverhoging) met zich meebrengt en dit ook nog eens makkelijk 
moet gaan, dienen te resultaten ook duidelijk aantoonbaar te zijn. 
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• Vrijwiligheid: Deze laatste component bestaat erin in welke mate het individu kan kiezen om 
de technologie al dan niet te accepteren. Aangezien dit model in een organisatie wordt 
gebruikt, kan men een persoon al dan niet verplichten om een bepaald middel te gebruiken. 
Dit heeft bijgevolg dan ook een invloed daar de acceptatie zal verhogen indien men het 
verplicht dient te gebruiken.  

 

Figuur 14: Innovation diffusion theory (verwijzing)  

 

 

2.5 Unified Theory of Acceptance and Use of Technology 
2.5.1 Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT) 
Zoals reeds duidelijk werd eerder in dit hoofdstuk is er een groot aanbod aan modellen met hetzelfde 
doel, namelijk het onderzoeken en verklaren van het al dan niet accepteren van nieuwe technologische 
middelen. Ook konden we waarnemen dat er vaak gelijkenissen te vinden waren tussen de 
verschillende modellen en hun componenten. In het onderzoek van 2003 (Venkatesh, Morris, Davis, & 
Davis, 2003) tracht men een samenvatting te maken van acht verschillende modellen, namelijk Theory 
of reasoned actions, Technology Acceptance Model, Motivational model, Theory of Planned 
Behavior, Combined TAM and TPB (C-TAM-TPB), Model of PC Utilization(MPCU), Innovation 
Difussion Theory (IDT), Social Cognitive Theory (SCT); waarvan de meeste hiervoor al werden 
besproken. Hierbij werden de verschillende modellen en componenten in één model gegoten, zo waren 
er vaak componenten gelijkaardig aanwezig met soms een iets andere naam. Factoren die ontbraken in 
bepaalde modellen werden van andere opgenomen. Men gebruikte vragen uit alle vragenlijsten van de 
voorgaande acht onderzoeken waaruit men een ideale vragenlijst samenstelde op basis van de sterkste 
determinanten. (Venkatesh, Morris, Davis, & Davis, 2003). Deze vragenlijst is terug te vinden in 
bijlage 5.28.  
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Figuur 15: Unified Theory of Use and Acceptance of technology (Venkatesh, Morris, Davis, & Davis, 2003) 

 

 

PERFORMANTIE VERWACHTING  

In dit samenvattend model wordt het begrip verwachte performantie van het product  ingevoerd. Dit 
begrip omvat de mate waarin een individu denkt dat het systeem zal bijdragen tot het succesvol 
verwerken van taken in zijn job. Dit begrip komt in grote mate overeen met de gepercipieerde 
bruikbaarheid van TAM/TAM2, extrensieke motivatie (Davis et al. 1989, 1992), Job fit (Thompson et 
al. 1991) bruikbaarheid en uitkomstvoorspelling (Compeau and Higgins 1995b; Davis et al. 1989), 
enkele van de onderzoeken die eveneens de performantie van een systeem linken aan de intentie. De 
performantie verwachting is één van de sterkere voorspellers van de intentie om het systeem te gaan 
gebruiken. (Venkatesh, Morris, Davis, & Davis, 2003). 

 

 

INSPANNING VERWACHTING 

Deze determinant wordt gedefinieerd als de mate waarin men al dan niet inspanningen moet leveren 
om met het systeem aan de slag te kunnen. Zo zal een systeem dat wel zeer goed is (performantie 
verwachting), maar waarvan men verwacht dat dit te moeilijk is om aan te leren, niet snel 
geaccepteerd worden. Samen met de performantie verwachting vormen deze de twee sterkste 
determinanten. Dit begrip vat wederom meerdere voorgaande begrippen samen, namelijk de 
gepercipieerde handigheid van gebruik (TAM/TAM2), complexity (MPCU) en handigheid van 
gebruik (IDT).  

 

SOOCIALE INVLOED 

Sociale invloed is het begrip dat samenvat in welke mate een individu gelooft dat hij het systeem zou 
moeten gebruiken volgens personen die belangrijk zijn voor hem. Anders verwoord de mate waarin 
het individu denkt dat het gebruik van het systeem zal bijdragen tot een positieve status binnen de 
sociale groep waarin het individu zich bevindt. Dit begrip vinden we in eerdere onderzoeken terug 
onder volgende noemers: Subjectieve norm (TRA, TAM(2), TPB), sociale factoren (MPCU), image 
(IDT).  
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VERGEMAKKELIJKENDE CONDITIES  
De vergemakkelijkende omstandigheden worden omschreven als de mate waarin een individu gelooft 
dat er voldoende organisationele en technische infrastructuur en ondersteuning bestaan om het system 
te gebruiken. Anders verwoord wil dit zeggen, In welke mate is er ondersteuning en hulp aanwezig 
indien er mogelijke problemen en hinderpalen opduiken bij het gebruik. Dit begrip vinden we 
eveneens in eerdere onderzoeken terug namelijk in het MPU (onder dezelfde noemer), of in TPB en C-
TAM-TPB(hier noemt dit gepercipieerde controle).  

 

GESLACHT 

Hoewel men er misschien niet direct aandacht aan zou besteden, spelt het geslacht wel degelijk een 
rol. Zo heeft het geslacht namelijk invloed op de performantie verwachting, de 
inspanningsverwachting en de sociale invloed. 

• Performantie verwachting: Mannen zijn over het algemeen meer taak-georiënteerd (Minton & 
Schneider 1980), waardoor deze een sterkere focus op het vervullen van de taken en bijgevolg 
de performantie van het systeem hebben (Venkatesh, Morris, Davis, & Davis, 2003). 

• Inspanningsverwachting: Deze determinant wordt versterkt indien het geslacht van het 
individu vrouwelijk is (Venkatesh & Davis, 2000). 

• Sociale invloed: Onderzoek toont aan dat vrouwen beïnvloedbaarder en gevoeliger voor de 
mening van anderen zijn bij het al dan niet accepteren van een nieuwe technologie. (Miller 
1976;Venkatesh et al. 2000). Dit effect neemt echter wel af bij het toenemen van de ervaring 
(Venkatesh and Morris 2000). 

 

LEEFTIJD 

Een tweede factor die inspeelt op de hoofdcomponenten is de leeftijd. Zo heeft de leeftijd namelijk 
invloed op de performantie verwachting, de inspannings verwachting, de sociale invloed en de 
vergemakkelijkende condities.  

• Performantie verwachting: Deze determinant wordt sterker indien het individu jonger is 
(Venkatesh, Morris, Davis, & Davis, 2003) 

• Inspanningsverwachting: Deze determinant wordt belangrijker indien de eindgebruiker ouder 
is (Barnett and Marshall 1991). 

• Sociale invloed: Deze determinant wordt eveneens belangrijker indien de gebruiker ouder is 
(Morris and Venkatesh 2000). 

• Vergemakkelijkende condities: Deze determinant wordt eveneens belangrijker indien de 
gebruiker ouder is (Morris and Venkatesh 2000). 

 

ERVARING 

Deze factor speelt in op de inspannings verwachting, de sociale invloed en de vergemakkelijkende 
condities. En bij allemaal op dezelfde wijze, namelijk indien men minder ervaring heeft, zal men meer 
belang hechten aan deze componenten. (Venkatesh, Morris, Davis, & Davis, 2003). 
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VRIJWILLIGHEID VAN GEBRUIK 

Deze factor speelt enkel in op de sociale invloed. Zo zal de sociale invloed afnemen in een verplichte 
bedrijfsomgeving. Anders verwoord: Indien er geen verplichting tot gebruik is zal er meer naar de 
sociale groep gekeken worden (wat zij denken van de technologie en in welke mate ze het individu 
aanzetten om de technologie al dan niet te gebruiken) (Venkatesh, Morris, Davis, & Davis, 2003). 

 

 

2.5.2 Unified Theory of Acceptance and Use of Technology 2 (UTAUT2) 
Dit onderzoek biedt een uitbreiding op het originele Theory of Acceptance and Use of technology 
model van 2003. Waar het originele model en vele van de voorgaande modellen eerder in een 
organisatie-of bedrijfscontext tot stand kwamen heeft dit model eerder als doel consumenten te 
onderzoeken. Dat zorgt al voor een eerste verschil, namelijk dat de factor vrijwiligheid van gebruik uit 
dit model weggelaten is daar men er van uit gaat dat dit in een consumenten context minder aan de 
orde is, daar deze een vrije wil hebben om al dan niet een product te gebruiken (Venkatesh, Thong, & 
Xu, 2012). Een tweede verschil bestaat in de toevoeging van drie componenten, namelijk Hedonische 
motivatie, prijs inschatting en gewoontes. Deze componenten worden op hun beurt ook mogelijk 
beïnvloed door de drie factoren zijnde leeftijd, geslacht en ervaring. Deze aanpassingen van het model 
hebben geleid tot een aanzienlijke verbetering in het model. Men kon de variantie in gedrags intentie 
met betrekking tot het gebruik zo met 74% verklaren, waar dit in het UTAUT model nog 46% was. De 
variantie in het effectieve gebruik wist men ook beter te verklaren met een stijging van 40% naar 52%. 
(Venkatesh, Thong, & Xu, 2012) De gebruikte enquête werd opgenomen in bijlage 5.29.  

 

HEDONISCHE MOTIVATIE 

Een eerste component die wordt toegevoegd is hedonische motivatie, Dit omschrijft men als de mate 
waarin men plezier haalt uit het gebruik van technologie (Venkatesh, Thong, & Xu, 2012). Eerder 
onderzoek toonde namelijk aan dat deze hedonische motivatie (geconceptualiseerd al gepercipieerd 
plezier) een invloed vormt bij het accepteren van een technologie. (Brown and Venkatesh 2005) 
(Thong et al 2006). Deze hedonische motivatie wordt beïnvloed door leeftijd, geslacht en ervaring. Zo 
zal de hedonische motivatie een belangrijkere determinant vormen bij jongere mannen en vooral in de 
vroege stadia van de ervaring (Venkatesh, Thong, & Xu, 2012). 
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Figuur 16: Unified Theory of Use and Acceptance of technology (Venkatesh, Thong, & Xu, 2012) 

PRIJSINSCHATTING 

Zoals reeds aangehaald waren vroegere acceptatiemodellen voor technologie vaak gefocust op 
bedrijven. Dit is anders bij UTAUT2, waar de focus ligt op het toepassen van het model op de 
consumentenmarkt. Waar men bij de bedrijven nooit rekening diende te houden met de prijs vanuit het 
standpunt van de eindgebruiker ligt dit nu dus ook anders. Dit zorgt voor een tweede toevoeging, 
namelijk de prijsinschatting. Een onderzoek toonde namelijk aan dat de populariteit van Short 
Messaging Services (SMS) in china voor een deel te wijten was aan het verschil in prijs(Chan et al. 
2008). Er is wederom een invloed aanwezig, namelijk van geslacht en leeftijd. Hiervoor wordt er naar 
eerder sociologisch onderzoek gekeken waarin men stelt dat vrouwen meer op details letten (e.g., 
Bakan 1966; Deaux and Lewis 1984). Dit trekt zich ook door op commercieel vlak, vrouwen hebben 
hierbij namelijk ook meer oog voor de prijs bij een mogelijke aankoop. (Slama and Tashchian 1985). 
Bovenop het feit dat vrouwen vaak meer letten op de prijs, zijn het vooral oudere vrouwen die 
vanwege de sociale rol als bewaarder van de financiën (Deaux and Lewis 1984)  een zwaarder gewicht 
aan de prijs inschatting geven (Venkatesh, Thong, & Xu, 2012). 
 

GEWOONTES  

Gewoontes is een concept gebasseerd op hoe het individu ten aanzien van technologie staat en zich 
gedraagt (e.g., Kim and Malhotra 2005; Venkatesh et al. 2003). Zo zal een individu met veel interesse 
in (verwante) technologie of iemand die reeds ervaring hier in heeft sneller geneigd zijn om nieuwe 
technologieën ook te testen en eventueel te accepteren en kopen. Deze determinant zal vooral versterkt 
worden bij oudere mannen die zich reeds in de latere stadia van ervaring bevinden (Venkatesh, Thong, 
& Xu, 2012). 
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3 EMPIRISCH ONDERZOEK 
3.1 Onderzoeksdesign en methodologie  
3.1.1 Inleiding 
In hoofdstuk 3 van deze masterproef zal er een overzicht worden geboden van het gevoerde 
onderzoek. Hierbij wordt er op basis van de eerder vergaarde kennis met betrekking tot wearables en 
het theoretisch model dat gevormd werd een onderzoek vastgelegd.  

 

3.1.2 Doel van het onderzoek 
Het doel van dit onderzoek bestaat erin het theoretische model, namelijk UTAUT 2, dat eerder 
bekeken werd te gaan toepassen op wearables bij Vlamingen. Hierbij zal zowel het model zelf getest 
worden alsook de houding van Vlamingen nagegaan worden met betrekking tot wearables. 

 

3.1.3 Onderzoeksvraag 
Hoofdvraag 

Is de Unified Theory of Acceptance and Use of Technology met betrekking tot wearables toepasbaar 
bij Vlamingen? 

Deelvragen  
• Zijn de kenmerken van Unified Theory of Acceptance and Use of Technology allemaal 

toepasbaar op wearables?  

• Zijn er opmerkelijke verschillen tussen consumenten die reeds wearables hebben, zij die 
erover nadenken en individuen die geen interesse hebben? 

• Zijn er opmerkelijke patronen of clusters waar te nemen bij Vlamingen met betrekking tot 
personen die een wearable wensen te gebruiken? 

• Zijn er bepaalde sectoren van wearables die eruit springen?  

 

3.1.4 Populatie 
Zoals aangegeven wordt in de onderzoeksvraag, zal dit onderzoek toegepast worden op Vlamingen, 
bijgevolg is dit onze doelpopulatie. Deze populatie telt in totaal 6.444.127 mensen op 1 januari 2015 
(statbel). De keuze voor dit onderzoek enkel op Vlamingen toe te spitsen is eerder een praktische 
overweging. Deze paper is namelijk volledig in het Nederlands, bijgevolg is het ook logisch om de 
enquête in het Nederlands te houden en vandaar ons toe te spitsen op enkel Vlamingen. 

 

3.1.5 Steekproef 
Voor het berekenen van de minimale steekproef baseren we ons op onderstaande formule. Deze 
formule wordt toegepast indien de populatie zeer groot is (>20000) of oneindig.  

𝑛 ≥  
𝑧2 ∗ 𝑝(1 − 𝑝)

𝐹2
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Legende formule: 

• n = Het aantal respondenten dat de enquête moet invullen. 

• z = De standaardafwijking bij een bepaald betrouwbaarheidspercentage. 

• N = De grootte van de populatie. 

• p = De kans dat de respondent een bepaald antwoord geeft. 

• F = De foutmarge. 

 

 

385 ≥  
1.962 ∗ 0.5 ∗ 0.5

0.052
 

 

Op basis van onze gegevens komen we tot het bovenstaande resultaat. Deze formule stelt dus dat we 
minimaal 385 individuen dienen te ondervragen. Bij een totale steekproef van 385 eenheden, hebben 
we een betrouwbaarheidspercentage van 95% en bijhorende foutmarge van 5%. 

 

3.2 Theoretisch kader 
Het volledige UTAUT 2 model wordt hieronder terug aangehaald. Gedurende dit onderzoek zullen we 
ons echter enkel concentreren op het basismodel, zijnde alle factoren die bijdragen tot de 
gedragsintentie en het werkelijk gedrag. Vanwege de moeilijkheidsgraad en beperkte verbetering van 
de resultaten zullen de interactietermen (geslacht, leeftijd en ervaring) achterwege gelaten worden bij 
het testen van het model. Deze interactietermen zullen nog later in het onderzoek apart getest worden 
als volwaardige factoren.  

 

 

 Geslacht Leeftijd Ervaring  

Performantie 
verwachting Sterker indien man Sterker indien jonger / 

Werkelijk gedrag Gedrags intentie 

Performantie 
verwachting 

inspannings 
verwachting 

Sociale invloed 

Hedonische 
motiviatie 

Prijs inschatting 

Vergemakkelijken
de condities  

Gewoonte 
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Inspannings verwachting Sterker indien vrouw sterker indien ouder Sterker indien minder 
ervaring 

Sociale invloed Sterker indien vrouw Sterker indien ouder Sterker indien minder 
ervaring 

Vergemakkelijkende 
condities / Sterker indien ouder Sterker indien minder 

ervaring 

Hedonische motivatie Sterker indien man Sterker indien jonger Sterker indien minder 
ervaring 

Prijs inschatting Sterker indien vrouw Sterker indien ouder / 

Gewoontes Sterker indien man Sterker indien ouder Sterker indien meer 
ervaring 

 

3.2.1 Hypotheses  
Deelvraag 1: Zijn de kenmerken van Unified Theory of Acceptance and Use of Technology allemaal 
toepasbaar op wearables? 

Hypothese 1.1 
Performantie verwachting, inspannings verwachting, sociale invloed, vergemakkelijkende 
condities, hedonische motiviatie, prijs inschatting en gewoonte dragen allemaal bij tot de 
intentie om een wearable al dan niet te gebruiken.  

Hypothese 1.2 Het werkelijk gedrag met betrekking tot wearables wordt bepaald door de gedrags intentie 
in combinatie met vergemakkelijkende condities en gewoontes.  

Deelvraag 2: Zijn er opmerkelijke verschillen tussen de Consumenten die reeds wearables hebben, die 
erover nadenken en individuen die geen interesse hebben?  

Hypothese 2.1 
Mensen die reeds een wearable hebben zullen een hogere scoren geven aan de performantie 
verwachting en een lagere score aan de inspanningsverwachting daar ze een wearable al 
beter kunnen inschatten. 

Hypothese 2.2 Mensen die erover nadenken zullen een sterkere invloed ondervinden van de performantie 
verwachting , inspanningsverwachting en prijs. 

Hypothese 2.3 Mensen die nog geen wearable hebben, zullen niet echt een idee hebben over de 
mogelijkheden of deze zeer laag inschatten.  

Deelvraag 3: Zijn er opmerkelijke patronen of clusters waar te nemen bij Vlamingen met betrekking tot 
wearables? 

Hypothese 3.1 De wearables worden voornamelijk aangeschaft of interessant bevonden door jonge 
Vlamingen. 

Hypothese 3.2 De wearables worden meer gebruikt door mannen dan vrouwen. 

Deelvraag 4: Zijn er bepaalde sectoren van wearables die eruit springen? 

Hypothese 4.1 De meer populaire sectoren zijn medisch, sport en lifestyle. 

Hypothese 4.2 Minder gewaardeerd worden glamour, wellness, security, business operations. 
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3.3 Dataverzameling  
Het onderzoek liep van september tot en met december 2015. De benodigde data werd verzameld via 
een online enquête via Google Forms(bijlage 5.30). Deze methode van dataverzameling was een 
logische keuze daar het theoretische kader dat we wensen toe te passen eveneens gebruik maakt van 
een enquête, welke we grotendeels overgenomen hebben. Bovendien zijn er nog enkele andere 
voordelen van een online enquête, welke besproken worden door De Leeuw, een wetenschapper die 
een onderzoek voerde naar de kwaliteit van deze methode van dataverzameling. “Online onderzoek 
heeft vele voordelen, het is snel en goedkoop, kan complexe vragenlijsten en audiovisuele stimuli 
gebruiken, en biedt alle voordelen van een zelf‐in‐te‐vullen vragenlijst, zoals: meer privacy voor de 
respondent door het ontbreken van een interviewer en de mogelijkheid om de vragenlijst in te vullen 
wanneer men wil en in eigen tempo (De Leeuw, 2009)”. Eveneens voor de onderzoeker zelf zijn hier 
enkele voordelen aan verbonden, zo levert dit een tijdsbesparing op daar men zich niet dient te 
verplaatsen. Een tweede voordeel bestaat uit de verwerking van de gegevens, zo zullen deze direct via 
Excel beschikbaar zijn waar men deze anders mogelijk nog dient te verwerken voor gebruik. Toch zijn 
er ook enkele nadelen verbonden aan deze manier van data verzameling. Een eerste nadeel bestaat uit 
het feit dat er dekking en non-responsfouten kunnen voorkomen. Zo beschikt niet iedereen over een 
computer en internetverbinding waardoor er bepaalde personen uitgesloten worden. Eveneens 
beslissen de individuen zelf of ze al dan niet een enquête invullen, waardoor we het onderzoek niet 
volledig als aselect kunnen beschouwen. Zo zullen bijvoorbeeld oudere mensen minder snel 
antwoorden of een enquête invullen. Deze zelfselectie heeft mogelijk ook als resultaat dat sneller de 
extremen zullen antwoorden, namelijk mensen met een uitgesproken mening (Duval & Hashizume, 
2005). Dit zijn toch enkele zaken die we in het achterhoofd moeten houden bij het evalueren van de 
resultaten. Bij dit onderzoek hebben we getracht de nadelen tot een minimum te beperken. Zo is er 
bewust op zoek gegaan naar mogelijke minderheden (bijvoorbeeld het plaatsen van de enquête op 
seniorennet.be). Hierbij werd er telkens benadrukt dat men de enquête naar waarheid diende in te 
vullen en dat ieders mening geapprecieerd werd.  

 

3.3.1 Vragenlijst 
Op basis van voorgaande vragenlijsten en het UTAUT 2 model, werd er een vragenlijst opgesteld. 
Deze bevat vragen met betrekking tot volgende elementen. 

 

ALGEMENE INFO 

Wat is uw leeftijd? 

Wat is uw geslacht? 

Beschikt u over een smartphone? (ja/nee) 

Weet u wat een wearable inhoudt en wat er zoal beschikbaar is op de markt?  

• Ja 

• Ja, maar niet zo goed 

• Nee 

ERVARING 

Hebt u reeds ervaring met wearables? 

Ja  

Neen 
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BESCHIKT U REEDS OVER EEN WEARABLE? 

• Ja (1) 

• Nee, maar ik ben er wel in geïnteresseerd (2) 

• Nee en ik heb ook geen interesse. (3) 

 

PERFORMANTIE VERWACHTING 

• Ik vind een wearable bruikbaar in mijn dagelijks leven. (schaal 1-5) 

• Ik weet waarvoor ik een wearable kan inzetten in mijn dagelijks leven (schaal 1-5) 

• Het gebruik van een wearable verhoogt de kans dat ik taken succesvol volbreng. (schaal 1-5) 

• Het gebruik van een wearable draagt er toe bij dat ik taken sneller volbreng. (schaal 1-5) 

• Het gebruik van een wearable verhoogt mijn productiviteit. (schaal 1-5) 

 

INSPANNINGSVERWACHTING 

• Het is duidelijk voor mij wat een wearable inhoudt en wat de mogelijkheden zijn. (schaal 1-5) 

• Het aanleren van een wearable is gemakkelijk voor mij. (schaal 1-5) 

• Ik vind het gebruiken van een wearable makkelijk. (schaal 1-5) 

• Het is makkelijk voor mij om goed te worden in het gebruik van een wearable. (schaal 1-5) 

 

SOCIALE INVLOED  

• Mensen in mijn omgeving gebruiken wearables. (schaal 1-5) 

• Ik word aangemoedigd door mijn omgeving om ook een wearable te gebruiken. (schaal 1-5) 

• Ik heb reeds mensen gezien met wearables. (schaal 1-5) 

 

VERGEMAKKELIJKENDE OMSTANDIGHEDEN 

• Ik heb de kennis om een wearable te gebruiken. (schaal 1-5) 

• Een wearable is compatibel met een ander toestel dat ik reeds gebruik. (schaal 1-5) 

• In geval van problemen kan ik hulp krijgen van anderen. (schaal 1-5) 

 

INTERNE MOTIVATIE  

• Het gebruik van een wearable is leuk. (schaal 1-5) 

• Het gebruik van een wearable is entertainend. (schaal 1-5) 

 

 

 



Pagina 39 van 83 

 

PRIJS  

• Wearables zijn goedkoop (schaal 1-5) 

• Wearables bieden een uitstekende prijs/kwaliteit verhouding (schaal 1-5) 

• De huidige prijzen zijn uitstekend. (schaal 1-5) 

 

GEWOONTES  

• Het gebruik van een wearable is een gewoonte geworden voor mij (schaal 1-5) 

• Ik ben verslaafd aan het gebruik van een wearable (schaal 1-5) 

• Het gebruik van een wearable is een automatisme geworden.  (schaal 1-5) 

 

GEDRAGSINTENTIE  

• Ik wil in de toekomst een wearable aankopen  (JA/NEE) 

• Ik wil in de toekomst verder een wearable gebruiken  (JA/NEE) 

• Hoe vaak denkt u een wearable te gebruiken in de toekomst? 

o 1/ maand 

o 1/week 

o 2-3/week 

o Elke dag 

• In welke van de volgende sectoren plant u een wearable te gebruiken 

o Glamour 

o Communication 

o Lifestyle computing 

o Sport 

o Wellness 

o Medisch 

o Security 

o Business Operations 

 

GEBRUIK  

• In welke van de volgende sectoren gebruikt u een wearable  

o Glamour 

o Communication 

o lifestyle computing 

o Sport 

o Wellness 

o Medisch 
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o Security 

o Business Operations 

 

GEBRUIK  

• In welke van de volgende sectoren denkt u dat de handigste wearables zich bevinden?  

o Glamour 

o Communication 

o lifestyle computing 

o Sport 

o Wellness 

o Medisch 

o Security 

o Business Operations 
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4 RESULTATEN 
4.1 Dataset 
In totaal waren er 454 respondenten, hiervan werden er echter 2 verwijderd. Deze hadden namelijk 
zeer opmerkelijke resultaten. Zo gaven ze eerst aan dat ze niet verstonden wat een wearable net inhield 
maar later scoorden ze wel vaak 4 of 5 op hoe goed ze het begrepen en de wearable zouden kunnen 
gebruiken. Er werden enkele kleine aanpassingen gedaan. Zo hadden enkele mensen in plaats van 
enkel het getal (bv 20) er ook jaar bij vermeld (20 jaar). Dit resulteert dus in een totale steekproef van 
452 individuen, ruimschoots boven de eerder gestelde minimum respons van 385. Eveneens werd de 
leeftijd enkele keren voluit ingevuld. Dit werd ook aangepast en in cijfers uitgedrukt. Dit waren 
nagenoeg de enigste aanpassingen. Alle vragen verplicht en hoofdzakelijk bestonden de vragen uit het 
geven van een cijfer op een vijf-cijfer schaal wat de onduidelijkheden en mogelijke problemen al voor 
een groot deel wegneemt. Van deze 452 respondenten zijn er 265 of 58,6% mannelijk. De overige 
41,4% of 187 eenheden zijn bijgevolg vrouwelijk. Een volgend belangrijk item om even aan te halen 
is de leeftijdsverdeling. Zo is de minimum leeftijd 11 jaar en de maximum leeftijd 78. Het gemiddelde 
ligt echter op 24.,2 jaar, dit is een logisch gevolg van de manier waarop de enquête afgenomen is. Dit 
is via internet verlopen (bijvoorbeeld mails, fora, facebook en dergelijke meer), waardoor we een 
groter deel jongeren bereiken. Indien we het dus later over de Vlamingen of de doelgroep hebben, 
dienen we dus in het achterhoofd te houden dat dit voornamelijk een jonge steekproef is.  

 

4.2 Indeling van respondenten  
Voor een deel van de deelvragen en bijhorende hypotheses zal er een opsplitsing van de respondenten 
vereist zijn. Voor deze indeling zullen we ons niet baseren op leeftijd of geslacht echter wel op de 
ervaring en interesse met betrekking tot wearables. Een eerste vraag die de interesse naar technologie 
meet is het al dan niet beschikken over een smartphone. Zoals verwacht ligt dit percentage vrij hoog 
met 413 individuen of 91,4% dat over een smartphone beschikt. Er werd namelijk in de inleiding 
aangehaald dat de penetratiegraad in Europa vrij hoog lag en er al tekenen van marktsaturatie waar te 
nemen waren. Een volgende vraag peilde naar hoe goed men wist wat een wearable inhoudt en wat er 
beschikbaar is op de markt. 57,5% gaf aan niet te weten wat een wearable inhoudt. 22,6% gaf aan er 
iets van te weten, maar niet zo goed. Slechts 19,9 gaf volmondig aan dat ze wisten wat er bedoeld 
werd met een wearable. De opdeling verder in het onderzoek gebeurt volgens de vraag of men al dan 
niet over een wearable beschikt en of men er interesse in heeft.  

 
Er beschikken bij deze steekproef 52 mensen of 11,50% over een wearable. 38,94% of 176 individuen 
beschikken niet over een wearable maar geven aan wel interesse te hebben. De overige 49,56% of 224 
personen geven aan niet over een wearable te beschikken en er ook geen interesse in te hebben. Zo 

11,50% 

49,56% 

38,94% 

Beschikt u reeds over een wearable?  

Ja

Neen, en ik heb ook
geen interesse

Neen, maar ik ben er
wel in geïnteresseerd



Pagina 42 van 83 

 

zullen we trachten op basis van deze opdeling enkele interessante verschillen tussen deze groepen vast 
te leggen.  

 

4.3 Deelvraag 1 
In de eerste deelvraag van dit onderzoek zal er nagegaan worden of het theoretisch kader dat we 
gebruiken, zijnde UTAUT 2, toepasbaar is op Vlamingen. Hierbij wordt er bekeken of alle factoren 
die het model vooropstelt effectief bruikbaar zijn voor dit onderzoek. 

 

4.3.1 Hypothese 1.1 
Performantie verwachting, inspanningverwachting, sociale invloed, vergemakkelijkende condities , 
prijsinschatting, hedonische motiviatie en gewoonte dragen allemaal bij tot de intentie om een 
wearable al dan niet te gebruiken. Dit is de eerste hypothese die we geformuleerd hebben. Hiervoor 
zullen we elk van deze factoren afwegen tegenover het feit of ze al dan niet een wearable wensen te 
gebruiken in de toekomst.  

 

Het eerste kenmerk van het UTAUT is de performantieverwachting. Deze verwachting of 
performantiescore is een gemiddelde van in totaal vijf vragen, waaronder “Ik vind een wearable 
bruikbaar in mijn dagelijks leven”, waarbij men telkens een score van 1(helemaal niet akkoord) tot 
5(helemaal akkoord) diende te geven. Deze gemiddeldes werden vervolgens in groepen onderverdeeld 
per 0,8 (voorbeeld 1 tot en met 1,8) zodat er 5 mogelijke antwoordmogelijkheden werden behouden. 
Dit was eveneens de grens waarbij er voldoende gegroepeerd werd om statistische besluiten te 
trekken. Daarvoor zijn er namelijk voldoende eenheden per cel vereist bij de kruistabellen en 
bijhorende chi-kwadraat test.  

Plaatsen we deze performantiescore ten opzichte van de intentie tot gebruik, dan valt vooral op dat de 
zeer lage scores (mensen die aangeven dat ze niet weten wat ze met een wearable kunnen doen en die 
niet weten wat een wearable inhoudt), ook vooral mensen zijn die het niet gaan gebruiken. De 
individuen die aangeven dat ze in de toekomst wel een wearable wensen te gebruiken geven 
daarentegen vooral hogere scores op de performantie (zij vinden dus wel dat een wearable 
bruikbaarder is en bijdraagt tot hun productiviteit). 

 
Hieronder wordt elk van de factoren van het UTAUT en de eerder geformuleerde hypothese grafisch 
voorgesteld. Hierbij valt er toch wel een gelijkaardige trend waar te nemen als die van de 
performantiescore, niet altijd in dezelfde mate, namelijk dat de lage scores vaak mensen zijn die geen 
intentie hebben om een wearable te gebruiken. De hogere scores daarentegen zijn vaker mensen die 
wel een wearable wensen te gebruiken. Zo is het telkens dat bij de laagste score (1,4) er het meest 
individuen geen intentie hebben om een wearable te gebruiken. Bij de hoogste score (4,6) is 
daarentegen het omgekeerde waar te nemen, daar is telkens blauw, zijnde personen die wel intentie 
hebben om een wearable te gebruiken, het meest aanwezig.   
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Deze vijf factoren werden telkens tegenover de doelvariabele bekeken of men al dan niet intentie had 
om een wearable te gebruiken. Er zijn echter nog 2 overige factoren aanwezig in het model, namelijk 
gewoonte en hedonische motivatie. Gewoonte kan alleen aanwezig zijn indien men reeds over een 
wearable beschikt en werd bijgevolg enkel op die groep afgetoetst. Hedonische motivatie werd alleen 
toegepast bij mensen die interesse hadden of over een wearable beschikken. Hierbij werd er als 
intentie een andere doelvariabele gebruikt, namelijk de intentie tot hoe vaak men de wearable wenst te 
gebruiken. Aangezien ze allebei al de intentie hebben zal dit voor allen “ja” zijn, daarom wordt de 
intentie tot hoe vaak men een wearable wenst te gebruiken afgetoetst.  
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Hoewel we wel een vermoeden kunnen hebben van een mogelijk verband tussen de factoren en de 
intentie op basis van de waargenomen trends kunnen we dit nog niet met zekerheid zeggen. Hiervoor 
gebruiken we een correlatiecoëfficiënt, namelijk Cramer’s V. Cramer’s V is een coëfficiënt met 
mogelijke waarden tussen 0 (geen enkele correlatie aanwezig) tot 1 (perfect gecorreleerd).  

Factor Utaut Cramer’s V Significantie 

Performantie 0,536 0,000 

Inspanningsverwachting 0,362 0,000 

Sociale invloed 0,319 0,000 

Vergemakkelijkende condities 0,356 0,000 

Prijs 0,245 0,000 

Hedonische Motivatie 0,286 0,000 

Gewoonte 0,375* 0,026* 

 
De eerste hypothese kan met succes geaccepteerd worden, namelijk performantie verwachting, 
inspanningverwachting, sociale invloed, vergemakkelijkende condities , prijsinschatting, hedonische 
motiviatie en gewoonte dragen allemaal bij tot de intentie om een wearable al dan niet te gebruiken. Er 
is namelijk voor al deze factoren een significante relatie met betrekking tot de intentie aanwezig. 
Hierbij zijn performantie en gewoonte de grootste voorspellers op basis van Cramer’s V. Prijs en 
hedonische motivatie vormen de minst belangrijke factoren. Bij de laatste factor, gewoonte, dienen we 
enige voorzichtigheid te hebben daar we niet altijd over het minimum aantal verwachte respondenten 
per cel zaten bij de kruistabel.  
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4.3.2 Hypothese 1.2  
Het werkelijke gedrag met betrekking tot wearables wordt bepaald door de gedrags intentie in 
combinatie met vergemakkelijkende condities en gewoontes. Voor deze hypothese gingen we op 
soortgelijke wijze te werk. Zo werden zowel de gedragsintentie als de vergemakkelijkende condities 
bekeken ten opzichte van het feit of men al dan niet een wearable effectief bezit en gebruikt. Hierbij 
was vooral de gedragsintentie van belang. De vergemakkelijkende condities zijn ook significant, 
echter met een zeer lage waarde voor Cramer’s V, zijnde 0,162. Gewoonte werd in dit algemeen 
model achterwege gelaten, daar er een zeer grote groep individuen zonder wearable aanwezig zijn en 
deze geen gewoonte met betrekking tot wearables kunnen bezitten. Wederom kunnen we de hypothese 
succesvol aanvaarden, althans voor gedragsintentie en vergemakkelijkende condities. 

 

Factor Utaut Cramer’s V Significantie 

Gedragsintentie 0.342 0,000 

Vergemakkelijkende condities 0,162 0,019 

Gewoonte / /  

 

 

Op basis van de gegevens uit eerder geformuleerde hypotheses komen we tot onderstaand model. 
Deze vormt een samenvatting van het theoretische model met daarbij horende correlatiewaarden voor 
onze steekproef.  Alle factoren in het UTAUT zijn significant, hierbij zijn vooral performantie en 
inspanningsverwachting van groot belang.  

 

Werkelijk gedrag Gedrags intentie (0.342**) 

Performantie verwachting 
(0.536**) 

Inspanningsverwachting 
(0.362**) 

Sociale invloed (0.319**) 

Hedonische motiviatie 
(0.356**) 

Prijsinschatting 
(0.245**) 

Vergemakkelijkende 
condities (0.286**)  & 

(0.162) 

Gewoonte (0.375*)  
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4.4 Deelvraag 2 
Waar we bij de eerste deelvraag vooral algemeen het model gingen testen voor alle Vlamingen, is dit 
bij de tweede deelvraag toegespitst op bepaalde groepen. Zo trachten we enkele belangrijke 
verschillen aan te duiden tussen de verschillende categorieën, namelijk mensen die reeds een wearable 
bezitten, mensen die geen wearable bezitten maar wel interesse hebben en individuen die noch een 
wearable bezitten noch er interesse in tonen. Hiervoor zullen er zowel enkele algemene testen gedaan 
worden als het theoretisch model voor elk van deze groepen opbouwen. Op basis hiervan zal er 
getracht worden verschillen tussen deze groepen aan te duiden.  

 

4.4.1 Hypothese 2.1  
Mensen die reeds een wearable hebben zullen een hogere scoren geven aan de performantie 
verwachting en de inspanningsverwachting daar ze een wearable al beter kunnen inschatten.  

Voor deze hypothese gaan we gemiddeldes bekijken van zowel de performantiescore als de 
inspanningsscore. We kunnen al op het zicht zien dat de mensen in de categorie van “Neen, en ik heb 
ook geen interesse” voor zowel de performantiescore als de inspanningsscore het laagste gemiddelde 
hebben met respectievelijk 2,07 en 3,52. De individuen die echter reeds over een wearable beschikken 
hebben tweemaal het hoogste gemiddelde met respectievelijk 3,22 en 4,00.  

 

Descriptieve statistieken  

Beschikt u reeds over een 
wearable? 

Aantal respondenten Gemiddelde 
performantiescore   (0-

5) 

Gemiddelde 
inspanningsscore   (0-5) 

Ja 52 3,2231 3,9952 

Neen, maar ik ben er wel in 
geïnteresseerd 176 3,0500 3,8338 

Neen, en ik heb ook geen 
interesse 227 2,0732 3,5194 

Variantieanalyse 

  kwadr.som vrijheidsgraden gem.kwadr.som F p-waarde 

Performantie 

Tussen 
groepen 117,898 2 58,949 87,315 0,000 

In de 
groepen 303,132 449 ,675   

Totaal 421,029 451    

Inspanning 

Tussen 
groepen 57,809 2 28,905 32,128 0,000 

In de 
groepen 403,959 449 ,900   
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Totaal 461,768 451    

 

Vervolgens werd er een variantieanalyse uitgevoerd met bevestigende resultaten. De variantieanalyse 
of ANOVA is een veralgemening van de t-toets. Hierbij wordt er nagegaan of de gemiddelden van 
twee of meer steekproeven al dan niet van elkaar verschillen. Hiervoor wordt de variantie tussen de 
verschillende groepen of categorieën vergeleken met de varianties binnen de groepen. Bij beide 
factoren, zijnde performantie en inspanning, wijkt de variantie tussen de groepen zodanig af dat we de 
nulhypothese met succes kunnen verwerpen. Deze nulhypothese van de variantieanalyse stelt dat de 
gemiddelden aan elkaar gelijk zijn. Dit wordt bevestigd op een uiterst significante wijze met een p-
waarde van 0,000. 

Bijgevolg kunnen we de geformuleerde hypothese: “Mensen die reeds een wearable hebben zullen een 
hogere scoren geven aan de performantieverwachting en de inspanningsverwachting daar ze een 
wearable al beter kunnen inschatten.” succesvol aanvaarden.  

 

 

4.4.2 Hypothese 2.2  
Mensen die nog geen wearable hebben, zullen niet echt een idee hebben over de mogelijkheden of 
deze zeer laag inschatten. 

 

4.4.3 Hypothese 2.3 
Mensen die interesse hebben in wearables maar er nog geen hebben zullen een sterkere invloed 
ondervinden van de performantieverwachting , inspanningsverwachting en prijs. 

Voor deze hypothese zal het model dat bij de vorige deelvraag voor de gehele steekproef werd 
opgebouwd op ieder van de deelgroepen toegepast worden. Doel hiervan is het nagaan van verschillen 
in het model tussen de verschillende groepen, zijnde mensen die reeds een wearable bezitten, mensen 
zonder wearable maar met interesse en individuen zonder wearable en zonder interesse. 

 

4.4.3.1 Mensen die reeds een wearable bezitten 

 

Werkelijk gedrag Gedragsintentie 
(0.342**) 

Performantie 
verwachting (0.587**) 

Inspannings 
verwachting (0.435*) 

Sociale invloed 
(0.198) 

Hedonische motiviatie 
(0.453**) 

Prijsinschatting 
(0.2424) 

Vergemakkelijkende 
condities (0.491**)  & 

(0.192) 

Gewoonte (0.375*)  
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Bij de individuen die reeds over een wearable beschikken zijn performantie verwachting, 
inspanningsverwachting, hedonische motivatie, vergemakkelijkende condities en gewoonte van 
belang. Vooral performantie verwachting is wederom van groot belang voor de gedragsintentie. In 
tegenstelling tot het algemeen model zijn sociale invloed en prijs inschatting niet van significant 
belang voor de gedragsintentie.  

4.4.3.2 Mensen die geen wearable bezitten maar wel interesse hebben 

 

Het model van mensen die geen wearable bezitten maar wel interesse hebben is vrij gelijk met het 
eerste model van mensen die over een wearable beschikken. Zo zijn wederom buiten Sociale invloed 
en prijs inschatting alle factoren van significant belang voor de gedragsintentie. Echter zijn alle 
waarden voor Cramer’s V lager dan bij het eerdere model. Dit duidt aan dat alle factoren een minder 
sterke afhankelijkheid met de gedragsintentie vertonen.  

 

4.4.3.3 Mensen die geen wearable bezitten en er tevens geen interesse in hebben 

4.4.3.4  

 

Werkelijk gedrag Gedragsintentie 
(0.342**) 

Performantie 
verwachting (0.256*) 

Inspannings 
verwachting (0.281**) 

Sociale invloed (0.202) 

Hedonische motiviatie 
(0.206*) 

Prijsinschatting 
(0.127) 

Vergemakkelijkende 
condities (0.282**)  & 

(0.192) 

Werkelijk gedrag Gedragsintentie 
(0.342**) 

Performantie 
verwachting (0.287**) 

Inspannings 
verwachting (0.034) 

Sociale invloed (0.132) 

Hedonische motiviatie 
(0.136) 

Prijsinschatting 
(0.142) 

Vergemakkelijkende 
condities (0.136)  & 

(0.192) 
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Dit laatste model van mensen die geen wearable bezitten en tevens geen interesse hebben staat in 
totaal contrast met voorgaande modellen. Zo is enkel de performantie verwachting enigszins van een 
voorspellende waarde met betrekking tot de gedragsintentie. Dit duidt erop dat bij de groep van 
mensen die geen wearable bezitten en er geen interesse in hebben er niet echt een standpunt is met 
betrekking tot deze toestellen. Zo hebben ze geen interesse en totaal geen gedragsintentie en kunnen er 
geen kenmerken aangetoond worden die hier verandering in kunnen brengen, met uitsluiting van de 
berperkte invloed van de performantie verwachting. Dit onderzoek kan bijgevolg met betrekking tot 
deze groep van individuen weinig besluiten trekken.  

 
De eerder gestelde hypothese: “Mensen die interesse hebben in wearables maar er nog geen hebben 
zullen een sterkere invloed ondervinden van de performantieverwachting , inspanningsverwachting en 
prijs.” kan bijgevolg slechts half geaccepteerd worden. Zo ondervinden ze effectief een invloed van 
performantieverwachting en inspanningsverwachting maar niet van de prijs. Een volgend element 
waarom de hypothese slechts gedeeltelijk aanvaard kan worden is het feit dat deze invloed sterker is 
dan de groep die nog geen wearable heeft, maar lager dan de groep die reeds over een wearable 
beschikt.  

 

4.5 Deelvraag 3 
Deelvraag één en twee handelden voornamelijk over de Unified Theory of Use and Acceptance of 
technology. Zo werd er eerst algemeen de bruikbaarheid van het model getest en vervolgens de 
verschillen tussen de verschillende aangehaalde groepen bekeken. In deelvraag 3 stappen we af van 
het theoretische model en bekijken we of algemene kenmerken met betrekking tot individuen een 
voorspellende waarde kunnen hebben. Zo zal het in dit onderzoek nog zeer algemeen en beperkt 
gehouden worden met voorlopig enkel leeftijd, geslacht en het al dan niet bezitten van een 
smartphone. Doel hiervan is het eerder vanuit een commercieel standpunt te gaan bekijken of deze 
kenmerken, die meestal makkelijk achterhaalbaar zijn, mee kunnen helpen bij het opsporen van 
individuen met een grotere interesse met betrekking tot wearables.  

 

4.5.1 Hypothese 3.1  
De wearables worden voornamelijk aangeschaft of interessant bevonden door jonge Vlamingen. 

Het histogram met betrekking tot de leeftijdsverdeling en het feit of men al dan niet in de toekomst een 
wearable wenst te gebruiken wordt eerst bekeken. Allereerst valt de jonge verdeling op van de 
steekproef zoals eerder aangehaald. Een tweede zaak die echter opvalt indien we de grafiek nader 
bekijken is het zwaartepunt van de normaalcurve bij de mensen die geen wearable wensen te 
gebruiken in de toekomst. Dit zwaartepunt, of gemiddelde ligt namelijk hoger dan bij de mensen die 
wel een wearable wensen te gebruiken. Dit is een mogelijke indicatie voor het accepteren van 
hypothese 3.1 
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Voor het statistisch hard te maken van deze indicatie wordt er een T-toets uitgevoerd om de gelijkheid 
tussen de gemiddelden te bekijken. Onderstaande resultaten tonen aan dat we de nulhypothese, zijnde 
dat er geen verschil in gemiddelden aanwezig is, succesvol kunnen verwerpen. Er zit dus een verschil 
in de gemiddelden, de mensen die wel een wearable wensen te gebruiken zijn significant jonger dan 
mensen die geen wearable wensen te gebruiken. Bijgevolg kunnen we de hypothese accepteren.  

 

Descriptieve statistieken T-toets   

Denkt u in de 
toekomst een 
wearable te 
gebruiken? 

Aantal 
respondenten 

Gemiddelde 
leeftijd F-waarde Levene’s 

test voor gelijkheid 
van variantie 

Significantie 
Levene’s test 

Significantie t-
toets 

Neen 241 25,502 
8,911 0,003 0,013 

Ja Ja 22,957 

 

 

4.5.2 Hypothese 3.2  
De wearables worden meer gebruikt door mannen dan vrouwen. Deze hypothese wordt op dezelfde 
manier als hypothese 3.1 getest. Zo is er een onderscheid gemaakt tussen mannelijke en vrouwelijke 
respondenten. Voor deze twee groepen werd het gemiddelde bekeken van hoeveel individuen binnen 
deze groep een wearable wensten te gebruiken. Vervolgens werden deze gemiddelde vergelijken via 
een t-toets.  
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Descriptieve statistieken T-toets   

geslacht  Aantal 
respondenten 

Gemiddelde 
gebruik 

F-waarde 
Levene’s test voor 

gelijkheid van 
Variantie 

Significantie 
Levene’s test Significantie t-toets 

Vrouwelijk 187 31,55% 
26,198 0,000 0,000 

Mannelijk 265 56,60% 

Wederom kan de hypothese geaccepteerd worden, er zijn namelijk meer mannen dan vrouwen die een 
wearable wensen te gebruiken. Met een percentage van 31,55% van vrouwen die een wearable wensen 
te gebruiken en een percentage van 56,60 voor de mannelijke individuen.  

 

4.5.3 Interessante patronen 
Zoals reeds aangehaald bij de deelvraag, wensen we op basis van algemene kenmerken met betrekking 
tot de individuen een voorspelling te gaan doen op het al dan niet interesse hebben in het gebruiken 
van een wearable. De modellen die we zullen gebruiken gaan op basis van de mogelijke verklarende 
variabelen een model opstellen waarbij getracht wordt het gebruik te gaan voorspellen. Vervolgens 
kan er vergeleken worden met de steekproef of een deel van de steekproef, dat men bewust als 
testgroep bewaart, om de resultaten van het model te evalueren.   

 

4.5.3.1 Decision Tree learning  
Het eerste model dat toegepast wordt is de Decision Tree. Dit model werd als eerste gekozen wegens 
de grote verstaanbaarheid en aantoonbaarheid. Dit model gaat eerst alle variabelen (leeftijd, geslacht, 
smartphone) overlopen en elk van deze variabelen bekijken met betrekking tot de doelvariabele 
(interesse in het gebruiken van een wearable). De Decision Tree zal vervolgens de meest 
voorspellende factor als eerste split gebruiken indien deze een significant verband vertoont met 
betrekking tot de doelvariabele. In ons geval is het geslacht het belangrijkste kenmerk om eerst te 
splitsen. Daar we het geslacht reeds hadden bekeken bij hypothese 3.2 en dit een aanzienlijk verschil 
in gemiddelde opleverde was dit te verwachten. Nadien herhaalt het model dit proces vertrekkende 
vanuit de 2 groepen die ontstaan zijn. Hierbij wordt er nagegaan of er voor die groep nog een andere 
variabele aanwezig is die mee kan helpen voorspellen. Bij vrouwelijke individuen zijn er geen 
mogelijke voorspellers meer aanwezig, althans tussen de drie ingevoerde variabelen gedurende dit 
onderzoek en bij de Decision Tree. Bij mannelijke individuen heeft het al dan niet bezitten van een 
smartphone nog een significante voorspellende waarde. 
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Bovenstaande figuur geeft grafisch het model weer. Hierbij kunnen we toch van een positief resultaat 
met betrekking tot de voorspellingen spreken, rekening houdende met de zeer beperkte hoeveelheid 
variabelen.  De gehele steekproef bevat 46,2% of 209 individuen die interesse hebben in het gebruiken 
van een wearable. Indien we dus een reclamecampagne voor wearables naar willekeurige mensen 
zouden versturen, is er zo’n 46,2% kans dat die persoon ook effectief geïnteresseerd is in het 
gebruiken van een wearable. Gaan we echter iemand uit de categorie mannelijk en bezittend over een 
smartphone gaan contacteren, is er zo’n 60,3% kans dat die persoon geïnteresseerd is in het gebruiken 
van een wearable. Natuurlijk dienen we dit model met enige voorzichtigheid te interpreteren. Zo zijn 
er nog een heleboel andere mogelijke verklarende variabelen die momenteel niet aanwezig zijn. Toch 
kunnen we hier drie verklarende variabelen aantonen die bruikbaar zijn in verklarende modellen met 
betrekking tot wearables.   

4.5.3.2 K-Nearest neighbors 
Dit tweede model dat we testen is het K-Nearest neighbors model. Dit model plaats alle individuen in 
een ruimte. In ons geval is dit nog grafisch voor te stellen, zo zijn er namelijk 3 variabelen, dit 
resulteert in 3 assen en bijgevolg een 3-dimensionale ruimte. Zo krijgt ieder individu een plaats 
toegewezen in de ruimte, bijvoorbeeld een man ( =1) die een smartphone(=1) bezit van rond de 20 jaar 
bevind zich onderaan de grafiek (zwarte cirkel). Na het plaatsen van de volledige steekproef, althans 
het traininggedeelte in de ruimte, begint het model groepjes mensen samen te nemen, K staat namelijk 
voor het aantal geburen dat het model dient samen te nemen, een goede maatstaf is √𝑁, zijnde +-20 in 
dit onderzoek. Vanuit dit getal zijn wij vertrokken om uit te komen bij 15 geburen. Dit getal mal niet 
te laag zijn om te betrouwbaarheid te bewaren, zo is er meer variantie mogelijk als men maar enkele 
geburen neemt. Deze geburen worden samengenomen op basis van een afstandsformule in de ruimte. 
Zo zal men de 15 punten of individuen die het dichtst bij elkaar liggen voorstellen door een 
gemiddelde van deze punten. Vervolgens gaat men voor deze 15 individuen bekijken hoe de 
doelvariabele zich daar verhoudt. Indien er bijvoorbeeld 12/15 mensen binnen die groep interesse 
hebben in het gebruiken van een wearable zal het model dat punt beschouwen als een groep die 
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interesse heeft. Het omgekeerde is ook mogelijk, indien de meerderheid van de groep geen interesse 
heeft in het gebruik zal het model dit punt ook zo beschouwen.  

 

 

Hierbij valt vooral op dat jonge mannelijke en vrouwelijke personen die over een smartphone 
beschikken een wearable wensen te gebruiken. Echter gaan we naar oudere leeftijden of groepen die 
veelal geen smartphone bezitten dan zien we een vermindering in de interesse om een wearable te 
gebruiken.  

Bij  dit onderzoek hebben we een holdout selectie gebruikt. Dit deel van de steekproef werd niet 
gebruikt om het model op te stellen en te trainen maar enkel voor het evalueren van de resultaten. Men 
zou dit kunnen beschouwen als nieuwe individuen voor het model waarop de voorspellende kracht 
wordt toegepast. Hiervoor wordt een nieuw individu eveneens in de ruimte geplaatst volgens de 
variabelen. Nadien bekijkt het model met welk punt dit het meest overeenkomt of waar het individu 
het dichtst bij ligt. De waarde die de groep heeft met betrekking tot de doelvariabele zal eveneens de 
waarde zijn dat het model voorspelt voor die persoon.  

 

 Voorspeld 

Deel Geobserveerd  Geen interesse Wel interesse Percentage correct 

Training 
Geen interesse 126 69 64,9% 

Wel interesse 54 111 67,3% 

Evaluatie 
Geen interesse 31 18 63,3% 

Wel interesse 15 29 64,9% 

 



Pagina 54 van 83 

 

Wederom kunnen we (voorzichting) positief zijn over het model. Zo kunnen we op basis van de nu 
beperkte set van drie variabelen toch al een verhoging waarnemen. Zo slagen we er in om 64,9% van 
de mensen die interesse hebben in het gebruik van een wearable uit de evaluatie set te halen.  

 

 

 

4.6 Deelvraag 4 
Voor deelvraag vier verwijzen we graag naar de op deling van sectoren volgens het Beecham 
Research instituut, zie 1.2.2 State of the Art. De indeling die men daar maakt is de volgende: glamour, 
communicatie, lifestyle computing, sport/fitness, wellness, medisch, veiligheid en business gericht. Al 
kunnen bepaalde wearables nooit volledig tot 1 klasse toebedeeld worden en in meerdere sectoren 
ingezet worden (Beecham Research , 2015). Deze mogelijkheden werden samen met de mogelijkheid 
“Geen enkele” opgenomen in de vraag: “Wat zijn de interessante sectoren om wearables te gebruiken 
volgens u?”. 

 

4.6.1 Hypothese 4.1  
Voor het bekijken van deze hypothese werd deze multiple-choice vraag behandeld alsof het allemaal 
aparte vragen zouden zijn. Bijvoorbeeld: “Vindt u business een interessante sector?”.  

 

Hierbij valt vooral op dat sport er boven uit steekt met 54,20% van de respondenten die aangeven dat 
ze sport een interessante sector vinden. medisch, communicatie en lifestyle worden ook vaak als 
interessant aangeduid met respectievelijk 42,04%, 41,59% en 34,51% van de individuen die aangeven 
dat ze dat een interessante sector vinden.  

 

4.6.2 Hypothese 4.2  
Minder gewaardeerd worden glamour, wellness, security en business operations. Deze hypothese kan 
eveneens met success aanvaard worden op basis van eerdere hypothese. Daarin word namelijk 
aanvaard dat Sport, Medisch, Communicatie en Lifestyle de populairste sectoren zijn. Bij minder 
populaire en interessant bevonden sectoren horen Glamour, Welness, Security, business operations  
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4.6.3 Verschillen in sectoren 
Voor het verschil in sectoren te toetsen werd op soortgelijke wijze als de eerste hypothese te werk 
gegaan. Voor elk van de groepen werd er gekeken hoeveel percent van de individuen in die groep een 
bepaalde sector interessant bevonden.  

 

Bij deze eerste groep vinden we een soortgelijke verdeling als de algemene trend. Zo zijn sport, 
medisch, lifestyle en communicatie het vaakst interessant bevonden. Wat echter opvalt zijn de hoge 
percentages met respectievelijk 71,15%, 44,23% 59,62% en 42,31%. Deze hoge percentages geven 
reeds een indicatie dat vele individuen binnen deze groep dus meerdere sectoren interessant vinden.  

 

Bij de tweede groep, zijnde mensen zonder wearable maar met interesse vinden we eveneens een 
soortgelijke verdeling als de algemene trend, zo zijn Sport, medisch, lifestyle en communicatie 
wederom het vaakst interessant bevonden. De percentages liggen nu wat lager met respectievelijk  
61,93%, 47,16% 52,84% en 55,68%. Dat blijft nog altijd een vrij hoog percentage van interessante 
sectoren.  
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De laatste groep van mensen zonder wearable en zonder interesse geeft toch enkele verschillen aan. 
Waar bij de voorgaande groepen het percentage van individuen aangaf dat geen enkele sector 
interessant te bevinden quasi nihil was ligt dit nu anders. Zo geven namelijk 70 van de 222, 31,53%, 
respondenten binnen de groep mensen zonder wearable en zonder interesse aan geen enkele sector 
interessant te vinden. Dit duidt wederom de onverschilligheid met betrekking tot wearables aan van 
deze categorie. De mensen binnen deze categorie die wel een interessante sector aanduidde waren 
voornamelijk volgens de algemene trend. Zo zijn wederom sport, medisch en communicatie 
belangrijk. Lifestyle daarintegen wordt geheel niet interessant bevonden in tegenstelling tot 
voorgaande groepen 

Eerder bekeken we de verschillen in sectoren die vaak als interessant werden aangeduid, hierbij zagen 
we vaak dezelfde trend van sectoren die populair zijn volgens de eerder geformuleerde hypothese. Een 
tweede zaak die echter opviel was het feit dat de percentages zakten van mensen die sectoren 
interessant bevonden. Dit is een mogelijke indicatie voor het stellen van de hypothese:”Individuen 
zonder wearable zullen minder sectoren interessant bevinden”.  

 

Descriptieve statistieken 

Beschikt u reeds over een 
wearable? 

Aantal respondenten Gemiddelde aantal sectoren 
interessant bevonden 

Ja 52 2,63 

Neen, maar ik ben er wel in 
geïnteresseerd 176 2,60 

Neen, en ik heb ook geen 
interesse 227 1,58 

Variantieanalyse 

  kwadr.som vrijheidsgraden gem.kwadr.som F p-waarde 

Performantie 

Tussen 
groepen 118,713 2 59,357 29,992 0,000 

In de 
groepen 888,605 449 1,979   

Totaal 1007,319 451    

 

We kunnen op basis van de Anova test deze hypothese succesvol aanvaarden. Zo zien we dat mensen 
zonder wearable en zonder interesse met een gemiddelde van 1,58 interessant bevonden sectoren 
beduidend lager liggen dan de twee andere groepen. Bovendien is de variantie tussen de groepen zo 
groot in vergelijking met de variantie binnen de groep dat we dit op zeer significante wijze kunnen 
aanvaarden. Zo zien mensen met een wearable of men interesse in een wearable vaak meer 
interessante sectoren.  
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4.7 Conclusie  
Zoals aangehaald in de introductie, zijn wearables een nieuwe stroming van kleine technologische 
toestellen die een aanvulling vormen op de smartphones. Hoewel er grote communicatiespelers zoals 
Google, Samsung en Apple op deze markt inspelen, zijn de wearables in vergelijking met de 
smartphones nog geen alledaags gegeven. Dit gegeven wordt in dit onderzoek ook aangetoond, zo 
waren er in de steekproef in totaal 452 individuen aanwezig, waarvan 91,4% over een smartphone 
beschikt  en slechts 11,50% over een wearable beschikt.  

Voor het nagaan van deze acceptatie naar wearables bij Vlaming werd er gesteund op de UTAUT. Zo 
werd bij deelvraag één gepeild naar: “Zijn de kenmerken van Unified Theory of Acceptance and Use 
of Technology allemaal toepasbaar op wearables?”. Dit theoretisch model werd met succes toegepast 
bij Vlamingen. Zo dragen performantie verwachting, inspanningsverwachting, scoiale invloed, prijs, 
hedonische motivatie, gewoonte en vergemakkelijkende condities allemaal bij tot de intentie om een 
wearable al dan niet te gebruiken. Hierbij springt vooral performantie eruit als meest voorspellende 
waarde voor het al dan niet gebruiken van een wearable. Vooral bij de mensen die reeds een wearable 
bezitten en mensen die er interesse in hebben is het model toepasbaar. Echter bij de groep die geen 
wearable bezit en er geen interesse in toont is het UTAUT model niet toepasbaar. Deze groep staat 
onverschillig tegenover de technologie en er zijn geen kenmerken die een mogelijke invloed hierop 
hebben.  

Bij deelvraag twee: “Zijn er opmerkelijke verschillen tussen consumenten die reeds wearables hebben, 
zij die erover nadenken en individuen die geen interesse hebben?”, werden deze groepen onderling 
bekeken. Hierbij werd er nagegaan welke opmerkelijke verschillen er tussen deze groepen aanwezig 
zijn. Zoals het buikgevoel al kon indiceren, gaf de groep die reeds over een wearable beschikt of er 
interesse in heeft bijna altijd hogere scores. Zo gaven ze aan beter nut te zien in de wearables, deze 
beter te kunnen aanleren en dergelijke. 

Voor deelvraag drie werd er meer vanuit een commercieel standpunt naar het gegeven wearables 
gekeken. Zo werd er nagegaan of er opmerkelijke patronen of clusters waar te nemen zijn bij 
Vlamingen met betrekking tot wearables. Doel hiervan is het inschatten of een individu al dan niet 
interesse heeft in het gebruiken van een wearable. Hierbij werd er op basis van een zeer beperkte 
hoeveelheid variabelen, namelijk geslacht, leeftijd en het al dan niet beschikken over een smartphone, 
een voorspellingsmodel opgebouwd met betrekking tot wearables. Hierbij zagen we volgens de 
Decision Tree dat voornamelijk mannelijke individuen die beschikken over een smartphone 
geïnteresseerd zijn in het gebruiken. Bij deze categoriëen ligt die intentie namelijk op 60,3% in 
vergelijking met 46,4% bij de gehele steekproef. Er werd eveneens een K-Nearest neighbour model 
opgebouwd, deze had op basis van de drie variabelen een correctheid van voorspellen van 64,4% van 
mensen die een intentie hadden om een wearable te gebruiken. Hoewel we de dit patroon intuïtief al 
konden verwachten, is het toch interessant gebleken om de voorspellende waarde van de factoren aan 
te tonen en het gebruik van de voorspellingsmodellen te testen.  

 

De indeling volgens het Beecham Research Instituut van wearables zijnde: glamour, communicatie, 
lifestyle computing, sport/fitness, wellness, medisch, veiligheid en business gericht (Beecham 
Research , 2015) werd bekeken bij deelvraag vier. Hierbij werd er nagegaan of er bepaalde van deze 
sectoren eruit springen. Hierbij was sport/fitness steeds de populairste sector. Andere populaire 
sectoren zijn communicatie, lifestyle en medisch. Bij individuen die reeds over een wearable 
beschikken of er interesse in hebben ligt het aantal sectoren dat men als interessant beschouwt ook 
beduidend hoger.  
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4.8 Verder Onderzoek  
Zoals ieder onderzoek heeft ook dit onderzoek zijn (praktische) beperkingen en tekortkomingen. 
Mogelijk toekomstig onderzoek en aanvullingen worden daarom nog meegegeven.  

Een eerste mogelijk probleem van dit onderzoek zit in de steekproef. Hoewel er ook oudere individuen 
aanwezig zijn, bestond deze voornamelijk uit een jonge groep met een laag leeftijdsgemiddelde tot 
gevolg. Hierdoor zijn onze resultaten voornamelijk toepasbaar op een jong publiek en dienen we dit in 
het achterhoofd te houden. Indien we resultaten nog meer wensen te generaliseren zouden er meer 
oudere personen in de steekproef aanwezig moeten zijn.  

Vanuit praktische overweging en de moeilijkheidsgraad van de theorie werd UTAUT2 toegepast 
zonder de interactietermen, zijnde leeftijd, geslacht en ervaring. De factoren op zichzelf hebben al 
voldoende voorspellende waarde, echter voor de volledigheid en het verbeteren van de performantie 
van het model zouden deze termen nog opgenomen kunnen worden. De basisfactoren werden reeds 
allemaal positief getest gedurende dit onderzoek maar de verdere uitbreidingen kunnen nog 
onderzocht worden.  

Gedurende dit onderzoek werd er ook de mogelijkheid onderzocht om te voorspellen bij Vlamingen of 
ze al dan niet een wearable wensen te gebruiken. Hierbij werd er een eerste aanzet gegeven door 
middel van het opnemen en succesvol gebruiken van leeftijd, geslacht en al dan niet beschikken over 
een smartphone. Mogelijke uitbreidingen zouden nog kunnen gebeuren volgens demografische 
gegevens, smartphone gebruik, bijvoorbeeld mobiele data en dergelijke meer. Het mag dus duidelijk 
zijn dat er slechts een eerste aanzet werd gegeven inzake het voorspellen van het gebruiken van een 
wearable.  

Het toetsen van de sectoren van wearables die eruit springen bij Vlamingen was eerder een descriptief 
gedeelte. Zo weten we nu al welke sectoren voornamelijk interessant bevonden worden door 
Vlamingen. Echter zou men ook nog een stap verder kunnen gaan en trachten te onderzoeken waarom 
deze sectoren interessant bevonden worden, welke toepassingen men voornamelijk interessant vindt, 
wat men zelf gebruikt etc. Eveneens werd aangetoond dat mensen die reeds over een wearable 
schikken meer sectoren interessant bevinden. Hierbij zou men ook kunnen nagaan welke sectoren men 
vaak het eerst aankoopt en welke men vervolgens interessant vindt of aankoopt.  
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6 BIJLAGEN 
Bijlage 5.1: The Mood Sweater 

 

Bijlage 5.2: Picasso explosion 

 

Bijlage 5.3: Smarty ring: 

 

Bijlage 5.4: Kiroco Touch Jewelry 
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Bijlage 5.5: Pebble steel 

 

Bijlage 5.6: Recon  Snow 2 

 

Bijlage 5.7: Gameband + Minecraft 

 

http://www.google.nl/url?sa=i&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAkQjRwwAGoVChMIt4i38J6KyAIVyBXbCh2v3AOB&url=http://www.snowchamps.nl/nieuws/recon-snow-2-hud-voor-elke-skibril&psig=AFQjCNH07e0bZg_TQ0jnQBYNzxbUa7BKWA&ust=1442997541975548
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Bijlage 5.8: Missfit Shine 

 

Bijlage 5.9: BioHarness 3 

 

Bijlage 5.10: Garmin Forerunner 920XT 
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http://www.wearable.co.uk/wp-content/uploads/2015/01/garminforerunner.jpg
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Bijlage 5.11: Netatmo June 

 

Bijlage 5.12: Biobeats Breathing Stone 

 

Bijlage 5.13: Thync mood changer 

 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCJLcjuyyisgCFcpdGgodhtwGhg&url=http://www.wearable.co.uk/reviews/biobeats-breathing-stone-review/&psig=AFQjCNHATG1IT9dDpBZBrvJHckDXUp6X0Q&ust=1443002900678616
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Bijlage 5.14: Balansens 

 

Bijlage 5.15: Sproutling Baby Monitor 

 

Bijlage 5.16: Duo Fertility 
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Bijlage 5.17: Evena Eyes on glasses 

 

Bijlage 5.18: NFC Ring 

 

Bijlage 5.19: ICEdot Crash Sensor 
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Bijlage 5.20: Smart Cap 

 

Bijlage 5.21: DAQRI Smart Helmet 

 

 

Bijlage 5.22: Motorola WT4000 + Motorola RS507 
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Bijlage 5.23: Vragenlijst TAM (Davis, Bagozzi, & Warshaw, 1989) 

 

Bijlage 5.24: Vragenlijst TAM 2 (Venkatesh & Davis, 2000) 
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Bijlage 5.25: Vragenlijst TAM 3 

 



Pagina 73 van 83 

 

Bijlage 5.26: Vragenlijst model of pc utilization (Thompson, 
Higgins, & Howell, Mar., 1991) 
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Bijlage 5.27: Innovation diffusion theory 
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Bijlage 5.28: Utaut  

 

Bijlage 5.29: Utaut 2 
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Bijlage 5.30: Vragenlijst onderzoek 

 

Definitie en voorbeelden wearables 

Wearables zijn een nieuwe generatie mobiele toestellen. Deze aparaten zijn vaak op een stijlvolle 
manier in kledij en gadgets ingebouwd. Het zijn apparaten welke vaak een toevoeging vormen op de 
smartphone. Aangezien niet iedereen weet wat een wearable nu net inhoudt en wat er zoal beschikbaar 
is, wordt er hieronder een overzicht aangeboden van mogelijke toestellen die we allemaal als wearable 
beschouwen.  

 

Sector Foto Werking en toepassing 

glamour 

The 
Mood-
sweater 
  

 

Waarnemen van de gevoelens van de 
gebruiker door middel van sensoren. Aan de 
hand van de waargenomen gevoelens wordt 
er een kleur weergegeven aan de trui. 

communicatie 
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Sector Foto Werking en toepassing 

Smarty 
Ring 
 

 

Ring voorzien van een klein scherm, hierop 
wordt standaard het uur voorzien. Indien 
men meldingen krijgt zal de gebruiker 
hiervan op de hoogte gebracht worden. 
Bijvoorbeeld: sms-verkeer, emails, updates 
van facebook en twitter en dergelijke.  

Lifestyle  

Apple 
watch 

 

Deze horloge staat in verbinding met  een 
iPhone en zal meldingen, berichten, 
notificaties etc. weergeven.  

Recon 
Snow 2 

 

De Snow 2 is een ski/snowboardbril 
voorzien van sensoren voor het waarnemen 
van snelheid, hoogtes en airtime. Deze 
informatie + informatie van de smartphone 
(bijvoorbeeld muziek, berichten...) worden 
weergegeven op binnenkant van de bril.  

Sport/fitness 

Zephyr 
Bioharnas
s 

 

Zephyr Bioharnass is een toestel dat op een 
borstgordel vastzit. Dit toestel kan vitale 
signalen zoals hartslag, temperatuur, stappen 
etc. waarnemen en in combinatie met een 
smartphone kan dit een gedetailleerd verslag 
maken van de sportactiviteiten. 

Wellness 
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Sector Foto Werking en toepassing 

Netatmo 
June 
 

 

Polsband met een medaillon, hierzin zit een 
UV sensor. Deze verwerkt de gegevens door 
middel van de “June” app, welke een sun 
protection coach vormt. 

Medisch 

Sproutling 
Baby 
Monitor   

 

De Sproutling baby monitor is een kleine 
wearable die door middel van een riem aan 
de enkel van de baby dient bevestigd te 
worden welke voorzien is van 
verscheidenne sensoren. De applicatie kan 
zo basisinfo voorzien zoals: is het kind al 
dan niet aan het slapen, is het 
omgevingsgeluid of aanwezige licht niet te 
sterk, is hij aan het bewegen etc.  

Veiligheid 

ICEdot 
Crash 
Sensor 

 

  

De ICEdot is een impact sensor dat 
bevestigd wordt op de helm van de 
gebruiker. Het doel van de sensor is het 
waarnemen van een ernstige val gedurende 
het sporten. Door middel van een 
verbinding met de smartphone en een 
bijhorende applicatie wordt er een bericht 
verstuurd naar vooraf ingestelde contacten 
indien de sensor een zware val detecteert. 

Business  

Smart Cap 

 

 

De smart cap is een pet dat als doel heeft 
om signalen van moeheid waar te nemen. 
Het grootste doelpubliek hierbij zijn 
truckchauffeurs. Bij tekenen van moeheid 
zal er vervolgens zowel op het display een 
waarschuwing weergegeven worden als een 
geluid afgespeeld worden om zo de 
chauffeur te waarschuwen. 
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