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SAMENVATTING 

Langdurig zitten wordt in verband gebracht met een verhoogde kans op het krijgen van diabetes type 

II, hart- en vaatziekten en zelfs met een verhoogde kans op vroegtijdig overlijden. 

Kantoormedewerkers zitten tijdens hun werkdag langdurig aan hun bureau. Wat er precies gebeurt 

(op celniveau) in het lichaam tijdens langdurig zitten en hoe dit gezondheidsrisico’s verhoogt, is nog 

niet precies bekend. Toch zijn er al veel interventies ontwikkeld, geïmplementeerd en geëvalueerd 

om langdurig zitten onder kantoormedewerkers te verminderen. Deze interventies hebben 

betrekking op de omgeving (bijv. plaatsen van een zit-stabureau), de organisatie (bijv. organiseren 

van groepsbijeenkomsten over minder zitten) en de individuele medewerkers (bijvoorbeeld het 

aanbieden van stappentellers). Deze interventies laten veelbelovende resultaten zien, met 

aanzienlijke verminderingen van zitten tijdens het werk en over de gehele dag. Een kanttekening 

hierbij is dat de wetenschappelijke evaluaties meestal zijn gedaan in kleine populaties en dat er 

slechts gekeken is naar de effecten op de korte termijn (tot drie maanden). 

Tot nu toe laten onderzoeken zien dat interventies waarbij omgevingscomponenten, 

organisatorische componenten en individuele componenten worden gecombineerd, het meest 

effectief zijn in het verminderen van zitten op de langere termijn. Dit waren echter onderzoeken naar 

intensieve interventies, die voor een groot deel door de betrokken onderzoekers waren ontwikkeld 

en uitgerold. Interventies die zijn ingevoerd door bedrijven zelf, volgens hun eigen voorwaarden, zijn 

tot nu toe nauwelijks geëvalueerd. In dit proefschrift is onderzocht hoe interventies die door 

bedrijven zelf  zijn ingevoerd, worden ervaren en in hoeverre deze (nieuwe) interventies effect 

hebben op het verminderen van zitten. Het doel van dit proefschrift is om aanbevelingen op te 

stellen over hoe langdurig zitten van kantoormedewerkers in de praktijk verminderd kan worden. 

Deze aanbevelingen zijn gebaseerd op de resultaten van ons onderzoek bij bedrijven uit de dagelijkse 

praktijk en op de beschikbare wetenschappelijk literatuur. Het proefschrift bevat twee delen. Deel 1) 

Het identificeren van gedragingen en ervaringen van kantoormedewerkers die al langere tijd toegang 

hebben tot een zit-stabureau. Deel 2) Het onderzoeken van de effectiviteit van nieuwe interventies 

gericht op het verminderen van langdurig zitten van kantoormedewerkers. In hoofdstuk een wordt 

het onderwerp van dit proefschrift uitgebreid ingeleid. 

 

Beweeggedrag en ervaringen van kantoormedewerkers die al langere tijd 

toegang hebben tot een zit-stabureau 

In het eerste deel van dit proefschrift hebben we kantoormedewerkers binnen een semioverheids- 

organisatie bestudeerd, die al sinds 1999 een persoonlijk zit-stabureau hadden. In hoofdstuk twee 

hebben we middels een online vragenlijst binnen een grote subpopulatie (n=1098) medewerkers 

ingedeeld naar de frequentie van gebruik van hun zit-stabureau en zo werden gebruikersprofielen 

geïdentificeerd. We hebben vastgesteld dat ongeveer een derde van de kantoormedewerkers 

dagelijks de sta-optie van hun bureau gebruikten, een derde maandelijks of wekelijks en een derde 

gebruikten de sta-optie niet. In hoofdstuk drie hebben we gekeken naar objectief gemeten tijd dat 

(dagelijkse) gebruikers en niet-gebruikers van zit-stabureaus zaten, stonden of liepen. Hiervoor 

droegen de deelnemers een week lang een beweegmeter bevestigd op hun bovenbeen. We vonden 

verschillen in zittijd over een gemiddelde gehele dag, waarbij gebruikers bijna een uur per dag 



minder zaten dan niet-gebruikers. Deze tijd was bijna in het geheel vervangen door staan. De 

verschillen in bewegingspatronen tussen (dagelijkse) gebruikers en niet-gebruikers waren uitsluitend 

zichtbaar tijdens werktijd, maar niet tijdens de uren buiten het werk en tijdens niet-werkdagen. Het 

bleek dus niet zo te zijn dat dagelijkse gebruikers van zit-stabureaus ook buiten werk minder zitten of 

actiever zijn. In hoofdstuk vier hebben we tijdens groepsinterviews met gebruikers en niet-gebruikers 

onderzocht wat zij voor redenen aandragen om zit-stabureaus te gebruiken of juist niet te gebruiken. 

Niet-gebruikers gaven praktische bezwaren – zoals een te vol bureaublad of een belemmering door 

computerkabels – als reden voor niet-gebruik. Gebruikers noemden direct ervaren voordelen – zoals 

alert blijven en het verhogen van focus tijdens werkzaamheden –  als redenen voor gebruik. Positieve 

ervaringen (of juist het gebrek eraan) met het gebruik van zit-stabureaus bleken het meest 

onderscheidend tussen gebruikers en niet-gebruikers. Als strategie om zit-stabureaus (meer) te gaan 

gebruiken, werd door gebruikers een introductieperiode geadviseerd. Tijdens deze 

introductieperiode kan de frequentie en duur van het gebruik van het zit-stabureau langzaam 

omhoog worden gebracht gedurende enkele dagen. Zo kunnen niet-gebruikers de voordelen van het 

gebruik van het zit-stabureau gaan ervaren en dat zou kunnen leiden tot structureel gebruik. Op deze 

manier worden de niet-gebruikers dus gebruikers van hun zit-stabureau. 

 

Effectiviteit van nieuwe interventies gericht op het verminderen van 

langdurig zitten van kantoormedewerkers 

In het tweede deel van dit proefschrift werden nieuwe interventies geïmplementeerd en onderzocht 

op hun effecten. In hoofdstuk vijf werd de Dynamisch Werken interventie onderzocht op de 

effectiviteit in het verminderen van zitten van kantoormedewerkers. De Dynamisch Werken 

interventie bestond uit meerdere componenten, waaronder de plaatsing van zit-stabureaus, 

groepsbijeenkomsten en een-op-een coaching. Deze interventie bleek niet effectief in het 

verminderen van zitten. Hoewel de Dynamisch Werken interventie minder intensief was dan eerder 

onderzochte interventies (er werd bijvoorbeeld maar 25% van de bureaus vervangen door zit-

stabureaus en er was sporadisch één-op-één coaching), was dit wel representatief voor hoe 

interventies worden geïmplementeerd in bedrijven. Hieruit volgt een belangrijke boodschap voor 

werkgevers: interventies op kantoor die beogen om zitten onder medewerkers te verminderen, 

moeten intensief zijn om betekenisvolle groepseffecten te bereiken. In hoofdstuk zes onderzochten 

we ‘The End of Sitting’, een onconventioneel werklandschap waarin bezoekers op verschillende 

manieren (ondersteund) konden staan. Het landschap werd geplaatst in de entreehal van de Vrije 

Universiteit en spontane bezoekers (studenten en medewerkers) werden geobserveerd. Hoewel het 

aantal bezoeken en de lengte ervan laag waren, trok het landschap de nodige (nationale) media-

aandacht. Hierdoor werden de risico’s van teveel zitten en mogelijkheden om zitten te verminderen, 

op een originele en leuke manier onder de aandacht gebracht van het grote publiek.  

 

Conclusie 

Het doel van ons onderzoek was om tot aanbevelingen te komen voor het verminderen van langdurig 

zitten van kantoormedewerkers. In het eerste deel van dit proefschrift vonden we dat het plaatsten 

van persoonlijke zit-stabureaus voor kantoormedewerkers op de lange termijn leidde tot drie gelijk 

verdeelde gebruikersgroepen. De groepen verschilden in hun ervaringen rondom en het 



daadwerkelijke gebruik van de zit-stabureaus, maar niet in hun beweeggedrag buiten het werk en de 

ervaren cultuur rondom zitten. Een introductieperiode werd geadviseerd waarin potentiële 

gebruikers kunnen wennen aan het gebruik van het zit-stabureau en de directe voordelen hiervan 

kunnen ervaren, waardoor gedragsverandering plaatsvindt. In het tweede deel van dit proefschrift 

vonden we dat interventies intensief moeten zijn om effectief te zijn in het verminderen van zitten 

op groepsniveau en dat interventies niet te ver ‘out-of-the-box’ moeten zijn. Voor werkgevers is het 

belangrijk dat zij intensieve interventies invoeren in hun bedrijf om het langdurig zitten van 

kantoorwerknemers te verminderen, inclusief voldoende training, een begeleidende 

introductieperiode en voldoende reminders om gebruik te stimuleren, zodat een gedragsverandering 

daadwerkelijk wordt ingezet. Aanbevelingen voor de praktijk volgend uit dit proefschrift en 

uitgewerkt in hoofdstuk zeven, zijn in onderstaand kader samengevat. Het gaat om algemene 

aanbevelingen voor de implementatie van interventies om zitten onder kantoormedewerkers te 

verminderen en specifieke aanbevelingen voor het gebruik van zit-stabureaus. 

 

Aanbevelingen voor interventies voor kantoormedewerkers om langdurig zitten te verminderen 

ALGEMEEN voor het implementeren van interventies 

1. Eenduidige boodschap. Deel de boodschap “Verminder zitten op kantoor”. Zitten 
kan onderbroken en verminderd worden door af te wisselen met staan en bewegen. 

2. Combineren. Gebruik interventies met meerdere componenten; componenten op 
omgevings-, organisatorisch en individueel niveau worden bij voorkeur 
gecombineerd. 

3. Intensiveer. Componenten van een interventie moeten intensief zijn om (alle) 
medewerkers te bereiken en het effect te vergroten. 

4. Aanpassen. Maak interventies passend voor een organisatie, bijvoorbeeld als het 
gaat om de werkinhoud en –belasting, het aantal medewerkers en de beschikbare 
werkplekken. 

5. Maak het leuk. Als het leuk (en praktisch) is, wordt een interventie beter gebruikt. 
Bovendien helpt dit om de boodschap uit aanbeveling #1 onder de aandacht te 
brengen. 

 

SPECIFICIEK voor het gebruik van zit-stabureaus 

1. Introduceer. Begin met een introductieperiode van enkele dagen waarin 
medewerkers bekend kunnen raken met staan en het gebruik van de zit-stabureaus.  

2. Ervaar. Positieve ervaringen, zoals alert blijven tijdens het werk, kunnen 
(uiteindelijk) leiden tot structureel gebruik van de zit-stabureaus.  

3. Herinner. Gebruik reminders om medewerkers te herinneren om gebruik te 
(blijven) maken van hun zit-stabureau.  

4. Instrueer. Geef instructies over correct ergonomisch gebruik van het zit-stabureau, 
inclusief een maximum van 30 minuten staan per keer en een maximum van twee 
uur staan tijdens werkuren. 

5. Varieer. Informeer medewerkers over het belang van afwisseling tussen zitten, 
staan en bewegen. 


