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In dit proefschrift staan twee gedragingen centraal: lichamelijke activiteit en sedentair gedrag. 
Lichamelijke activiteit is gedefinieerd als “elke beweging van het lichaam die wordt aangestuurd 
door de spieren en die resulteert in energieverbruik” en omvat activiteiten zoals sporten, van en 
naar het werk fietsen, traplopen, of tuinieren. Volwassenen wordt aanbevolen om per week 
tenminste 150 minuten matig tot intensief lichamelijk actief te zijn; niet aan deze richtlijn 
voldoen wordt vaak lichamelijke inactiviteit genoemd. Sedentair gedrag, daarentegen, bestaat uit 
activiteiten zoals TV kijken, aan een bureau werken, eten, of autorijden. Het is gedefinieerd als 
“alle wakkere activiteiten die worden gekenmerkt door een laag energieverbruik en een zittende 
of liggende positie” en is pas relatief recent erkend als gezondheidsrisico. Lichamelijke inactiviteit 
en een hoge mate van sedentair gedrag hangen samen met gezondheidsproblemen zoals type 2 
diabetes, hart- en vaatziekten, sommige kankersoorten, en vroegtijdig overlijden. 
 
Om bevolkingsniveaus te monitoren, groepen met een hoog risico te identificeren en targeten, 
en volksgezondheidstrategieën te evalueren, is het nodig om te weten hoeveel mensen inactief 
en/of sedentair zijn (de ‘prevalentie’) en welke factoren samenhangen met deze gedragingen (de 
‘correlaties’). Hoewel lichamelijke activiteit regelmatig wordt gemonitord met wisselende 
uitkomsten, is prevalentie data van sedentair gedrag schaars. Bovendien zijn de correlaties van 
voornamelijk sedentair gedrag grotendeels onbekend. Daarom was het doel van het onderzoek in 
dit proefschrift, dat deel uitmaakte van de Europese ‘Determinants of Diet and Physical Activity’ 
(DEDIPAC) Knowledge Hub, om de prevalentie en correlaties van sedentair gedrag en lichamelijke 
activiteit in Europese volwassenen te onderzoeken. De nadruk lag daarbij op sedentair gedrag, 
omdat daar minder over bekend is dan over lichamelijke activiteit.  
 
De prevalentie van sedentair gedrag (hoofdstuk 2) en lichamelijke activiteit (hoofdstuk 3) in 
Europa zijn onderzocht door middel van systematische literatuur reviews. Het doel van deze 
reviews was om 1) een overzicht te krijgen van alle Europese studies naar sedentair gedrag en 
lichamelijke activiteit in volwassenen in Europa, 2) de (variatie in) bevolkingsniveaus volgens deze 
studies te beschrijven, en 3) de invloed van de meetmethoden te bespreken. Voor sedentair 
gedrag werden er 12 artikelen gevonden, waarvan de helft gebaseerd was op Eurobarometer 
enquêtes. Deze enquêtes gebruiken één zelf-gerapporteerde vraag om sedentair gedrag te 
meten, een meetmethode die gevoelig is voor bias op het gebied van herinneringen en sociaal-
wenselijke antwoorden. Maar dit waren de enige studies die een groot aantal Europese landen 
includeerden, en dus de mogelijkheid boden voor vergelijkingen over heel Europa. In het review 
naar lichamelijke activiteit werden 25 artikelen gevonden, die over 16 verschillende studies 
schreven. Deze studies lieten veel variatie zien in de gebruikte meetmethoden, de 
gerapporteerde uitkomstmaten en de gepresenteerde prevalentie data. Gebaseerd op deze 



Samenvatting 

185 
 

resultaten werd geconcludeerd dat de bevolkingsniveaus van sedentair gedrag en lichamelijke 
activiteit van Europese volwassenen momenteel grotendeels onbekend zijn. 
 
Data van de Eurobarometer enquête uit 2013 werden gebruikt in hoofdstuk 4 om de prevalentie 
en een groot aantal potentiele correlaties van zittijd te onderzoeken in meer dan 26.500 
volwassenen uit alle 28 lidstaten van de Europese Unie. In dit ‘Europese zitkampioenschap’ gaven 
deelnemers aan zo’n vijf uur per dag te zitten, en 19 procent rapporteerde dat zij meer dan 7.5 
uur per dag zaten. Dit percentage varieerde van 9 procent in Spanje tot 32 procent in Nederland. 
Volwassenen uit Noord-Europese landen gaven over het algemeen aan meer te zitten dan 
volwassenen in het Zuiden. Beroep en opleidingsniveau waren de sterkste correlaties van zittijd; 
mensen met een hoger beroepsniveau en een hoger opleidingsniveau gaven aan meer te zitten.  
 
Hoofdstuk 5 bespreekt een studie waarin landelijke beweegmeterdata uit Engeland, Noorwegen, 
Portugal en Zweden werden samengevoegd, geharmoniseerd en opnieuw geanalyseerd. 
ActiGraph ‘count’ data van ongeveer 9.500 volwassenen werden centraal verwerkt met behulp 
van dezelfde algoritmes. Deze data lieten zien dat 23 procent van de deelnemers meer dan 10 
uur per dag sedentair was, dat 72 procent niet aan de beweegrichtlijn voldeed, en dat 9 procent 
werd geclassificeerd als sedentair en inactief. Volwassenen uit Noorwegen waren het vaakst 
sedentair, terwijl volwassenen uit Engeland het meest inactief waren. Leeftijd en gewichtsstatus 
waren positief geassocieerd met sedentaire tijd en lichamelijke inactiviteit, terwijl mannen en 
hoger opgeleiden vaker sedentair waren, en vrouwen en lager opgeleiden vaker inactief.  
 
In hoofdstuk 6 werd data van drie (2007/08, 2011/12, 2014/15) nationale gezondheidsenquêtes 
uit Australië gebruikt om recente trends in de bevolkingsniveaus, evenals potentiele correlaties, 
van zelf-gerapporteerde zittijd te onderzoeken in meer dan 48.500 Australische volwassenen. In 
2007/08 gaf 38 procent aan per dag 7 uur of meer te zitten, in 2011/12 was dit 39 procent, en in 
2014/15 42 procent. Voor de combinatie sedentair en inactief was dit 15, 14 en 15 procent, 
respectievelijk. De stijgende trends waren statistisch significant, met de grootste stijging in 
2014/15. Een hoog opleidingsniveau en een hoog gezinsinkomen waren de belangrijkste 
correlaties van zittijd, terwijl een hoge leeftijd en een slechte zelf-gerapporteerde gezondheid 
het sterkst samenhingen met de combinatie sedentair en inactief.  
 
Etnische verschillen in sedentair gedrag werden bestudeerd in hoofdstuk 7. De prevalentie en de 
correlaties van objectief-gemeten sedentaire tijd werden vergeleken tussen bijna 450 
volwassenen met een Nederlandse, Marokkaanse, Afrikaanse-Surinaamse, Zuid Aziatische-
Surinaamse en Turkse afkomst die in Amsterdam woonden. Na correctie voor geslacht en leeftijd 
varieerde de sedentaire tijd van 569 minuten per dag voor Marokkaanse en Turkse deelnemers, 
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tot 621 minuten voor deelnemers met een Afrikaans-Surinaamse afkomst. De prevalentie en 
correlaties van sedentaire tijd verschilden niet statistisch significant tussen de etnische groepen, 
maar het statistische vermogen van de analyses was beperkt door het relatief kleine aantal 
deelnemers. Voldoen aan de beweegrichtlijn was de enige statistisch significante correlatie van 
sedentaire tijd, en was omgekeerd geassocieerd met sedentaire tijd in alle etnische groepen. 
 
Dit proefschrift laat zien dat de bevolkingsniveaus van sedentair gedrag en lichamelijke activiteit 
van Europese volwassenen op dit moment onbekend zijn. Gebaseerd op de geharmoniseerde 
beweegmeter data zou zo’n 20 procent van de Europese volwassenen sedentair kunnen zijn, 70 
procent inactief, en 10 procent sedentair en inactief. Deze hoge percentages rechtvaardigen de 
behoefte aan volksgezondheidsinitiatieven om deze gedragingen te verbeteren. Mannen, 
mensen met obesitas, mensen met een hogere sociaaleconomische status en inactieve mensen 
zijn vaker sedentair. Vrouwen, ouderen, mensen met obesitas en mensen met een lager 
opleidingsniveau zijn vaker lichamelijk inactief. Vooral voor sedentair gedrag is er weinig bekend 
over de correlaties, en wordt er voornamelijk gefocust op correlaties op het niveau van het 
individu, terwijl een breder perspectief nodig is om dit gedrag goed te begrijpen. 
 
De bevindingen van dit proefschrift laten zien dat er behoefte is aan longitudinale Europese 
surveillance van sedentair gedrag, lichamelijke activiteit en hun correlaties of determinanten. 
Toekomstig onderzoek wordt geadviseerd een combinatie van subjectieve en objectieve 
meetmethoden te gebruiken om sedentair gedrag en lichamelijke activiteit te meten, en 
kwantitatieve evenals kwalitatieve studie designs om de correlaties van deze gedragingen in 
kaart te brengen, geïnspireerd door theoretische modellen en conceptuele raamwerken. 
Daarnaast zijn volksgezondheidsinitiatieven nodig om sedentair gedrag te verminderen en 
lichamelijke activiteit te bevorderen. Mensen moeten aangemoedigd worden om aan de 
beweegrichtlijn te voldoen en hun zittijd te beperken en op te breken, uiteindelijk strevend naar 
een bevolking met een gezonde balans tussen zittende, staande en actieve gedragingen.  


