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Apps zijn
helaas erg
makkelijk
te negeren
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Een gezondheidsapp is leuk en soms zelfs entertainend, maar
gezonder leven hangt toch vooral van jezelf af.
“Gefeliciteerd”, zei de diëtiste, terwijl ze me het schermpje van
haar smartphone liet zien. Het gaf mijn rapport weer van een
behoorlijk actieve zaterdag. De cijfertjes onder de illustraties
deden glunderen: 10,14 km gestapt voor een rondje golf dat
vier uur geduurd had. 1 248 calorieën verbruikt. Een kleine 450
hoogtemeters overwonnen.
Meer nog dan de felicitaties, waren het de kleurige grafiekjes
en het handige routekaartje die me deden zwellen van trots.
Ik voelde me prompt helemaal klaar voor de kerstdis. Laat die
extra oester maar komen, dacht ik.
De app was me maanden eerder aangeraden door een vriend.
Het was een advies uit eigenbelang: hij moest vaker sporten
van de dokter, maar slaagde er niet in om zichzelf te motiveren
om de loopschoenen aan te trekken. De app, hoopte hij, zou
hem een incentive geven omdat hij ook mijn prestaties via
de app kan volgen. Als hij zag dat ik kilometers maalde en
calorieën verbrandde, zou hij vanzelf naar de looppiste of het
zwembad gedreven worden.
De app staat intussen enkele maanden op mijn telefoon te
blinken, en stuurt automatisch rapportjes over mijn sportieve
activiteit door. Tenminste, als ik mijn telefoon opgeladen heb
voor het sporten, en als ik de gps-functie ingeschakeld houd,
en als ik niet stomweg vergeet om mijn smartphone mee te
nemen op sportieve uitstap – ik ben nogal slordig in die dingen.
Geen flauw idee of het hem helpt, maar mij brandt het in elk
geval niet vooruit. Volgens de rapportjes die ik toegestuurd
krijg over zijn sportieve escapades, houdt de vriend ongeveer
gelijke tred met mij. Maar de spontane gedachte dat ik best ook
een extra sessietje zou gaan sporten, is me nog nooit overvallen
omdat ik een van zijn rapportjes binnenkreeg.
Vrienden van ons lopen elke week minstens 17 km ter
voorbereiding van een marathon. Het enige wat echt helpt
als je er even geen zin in hebt, zeggen ze, is als er iemand in
loopplunje aan je voordeur staat om je desnoods met bruut
geweld mee te sleuren op het loopparcours. Zo zie ik het
helemaal. Gezondheidsapps zijn leuk en vaak entertainend.
Maar ze zijn ook erg makkelijk om te negeren: één druk op
de knop legt ze het zwijgen op. Je moet je tot nader order
toch vooral zelf opzwepen om meer te bewegen. Alle leuke
grafiekjes om op sociale media te delen ten spijt.
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