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Abstract 

 
 

Doel: Evaluatie van de effectiviteit van het eerste jaar van een twee jaar durende 

interventie ter promotie van fysieke activiteit, bij studenten van de eerste graad van het 

secundair onderwijs.  

Methode: Uit vijfenzestig West- Vlaamse scholen met beroeps- en technisch onderwijs 

werden vijftien scholen ad random geselecteerd. De leerlingen, met een gemiddelde 

leeftijd van 13,1 ± 0,814 jaar, werden ad random verdeeld over drie condities: 

interventiegroep met ouders, interventiegroep en controlegroep. De afname van de 

pretesten startte in september 2003, de posttesten volgde in mei/juni 2004. Van 2625 

leerlingen werden zowel pretest als posttest gegevens verzameld over de mate van 

fysieke activiteit via een vragenlijst. De proefgroep bestond uit 1617 (61,6%) jongens 

en 1008 (38,4%) meisjes. De interventie ter promotie van fysieke activiteit richtte zich 

zowel op de omgeving, door het aanbieden van extra sportmateriaal en 

bewegingsactiviteiten, als op het individueel niveau van de leerlingen via een advies op 

maat.  

Resultaten: Zowel bij jongens als bij meisjes evolueerden de interventiegroepen 

significant beter dan de controlegroep voor de indexen schoolgerelateerde fysieke 

activiteit (p<0,001), actief transport van en naar school (p<0,05) en sport 

extracurriculair (p<0,001). Bovendien evolueert de interventiegroep met ouders ook 

significant beter dan de interventiegroep zonder ouders.  

Conclusie: De combinatie van omgevingsveranderingen op school met op maat 

gemaakte feedback bleek zowel bij jongens als bij meisjes effectief voor het verhogen 

van de schoolgerelateerde fysieke activiteit, het actief transport van en naar school en 

sport extracurriculair.  

 

 

 

 

 

 



Abstract 

 
 

Objective: The evaluation of the first year of a two-year-lasting intervention to promote 

physical activity, on students of the first grade of secondary school. 

Methods: A random sample of 15 schools out of the 65 schools with technical and 

vocational education in West-Flanders (Belgium) was selected to participate in this 

study. The students, with an average age of 13,1 ± 0,814, were also randomly divided in 

3 conditions: intervention with parental support, intervention without parental support 

and control condition. The pre-tests started in September 2003, the post-tests were taken 

in May/June 2004. Of 2625 students the pre- and post-test data on their physical activity 

were collected using a questionnaire. The test group consisted of 1617 (61,6%) boys 

and 1008 (38,4%) girls. The intervention to promote physical activity aimed at both the 

environment, by offering extra sport material and activities, and at the individual level 

of the student by giving personal advice. 

Results: Both with boys and girls the evolution of the intervention groups was 

significantly better than that of the control group, for the indexes school related physical 

activity (p<0,001), active transport from and to school (p<0,05) and sports 

extracurricular (p<0,001). On top of that the evolution of the intervention group with 

parental support was better than the one of the intervention group without parental 

support. 

Conclusion: The combination of environmental changes at school with adapted 

feedback seemed both with boys and girls effective to increase the school related 

activity, the active transport from and to school and sports extracurricular. 
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Inleiding 

 

 

Een fysiek actieve levenstijl heeft een positieve invloed op de levensduur en biedt een 

niet te onderschatten bescherming tegen diverse ernstige ziekten. Regelmatige fysieke 

activiteit vermindert het risico op hartziekten, hypertensie, diabetes mellitus, 

osteoporose, chronische ziekten en obesitas. Ook psychologische voordelen werden 

aangetoond. Ondanks al deze voordelen is de meerderheid van de Vlaamse jongeren 

veel te weinig fysiek actief. De daling van de mate van fysieke activiteit is mogelijk te 

wijten aan de hedendaags technologische en mechanische vooruitgang.  

Veel te veel jongeren wisselen vrije tijd met sedentaire activiteit, het aantal uren 

televisiekijken stijgt zienderogen. Dat fysieke activiteit ook kan ontspannen wordt vaak 

vergeten. De hoofddoelstelling van dit onderzoek is in deze problematiek verandering te 

brengen om zo de gezondheidsrisico’s te verminderen op korte, maar vooral op langere 

termijn. Deze scriptie sluit aan bij een lopend doctoraatsonderzoek waarin de mate van 

fysieke activiteit bij studenten van het secundair onderwijs wordt nagegaan.  

In de huidige studie wordt de effectiviteit van het eerste jaar van een twee jaar durende 

schoolinterventie ter promotie van fysieke activiteit nagegaan. De proefgroepen werden 

willekeurig ingedeeld in drie condities: interventiegroep met ouders, interventiegroep 

zonder ouders en een controlegroep. Elke conditiegroep werd gevraagd een vragenlijst 

over fysieke activiteit in te vullen. Bij beide groepen gebeurde dit tweemaal. De 

pretesten werden afgenomen begin september 2003, de posttest volgde in mei/juni 2004. 

Binnen beide interventiegroepen werden bijkomende bewegingsactiviteiten 

georganiseerd om na te gaan of deze een invloed zouden hebben op de mate van fysieke 

activiteit na de interventie.  

Alvorens tot het eigen onderzoek over te gaan wordt eerst recente literatuur besproken. 

Na het bespreken van het basisbegrip fysieke activiteit worden de verschillende 

gezondheidsrisico’s besproken die gerelateerd worden aan onvoldoende fysieke 

activiteit, dit zowel bij volwassenen als bij adolescenten. Verder wordt de prevalentie 

van fysieke activiteit in onze Vlaamse populatie, de preventie via scholen en het begrip 

tailoring nader toegelicht. 

 



Welke studies reeds in het verleden werden uitgevoerd omtrent deze problematiek  

wordt in het laatste deel van de literatuurstudie beschreven.  

Na de literatuurstudie volgt een beschrijving van de interventiestudie, de steekproef, het 

meetinstrument en de data analyse. Vervolgens worden de onderzoeksresultaten 

voorgesteld en bediscussieerd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Literatuurstudie 

 

 

1. Definiëren van fysieke activiteit 

 

Fysieke activiteit omvat alle activiteiten waarbij, door het leveren van spierarbeid, het 

lichaam bewogen wordt, wat gepaard gaat met energieverbruik. Het is een breed 

concept waaronder zowel sport, fysieke training, lichamelijke opvoeding op school, 

tuinieren, fysieke activiteiten op het werk en allerlei andere dagelijkse fysieke 

activiteiten, als verplaatsing van en naar het werk of school thuishoren. Algemeen kan 

dus gesteld worden dat enkel slapen en totale sedentariteit niet tot fysieke activiteit 

behoren (Steinbeck, 2001). Er kan gesteld worden dat de definitie van het begrip fysieke 

activiteit nog altijd in evolutie is en dat er dus nog steeds discussie is omtrent de exacte 

bepaling ervan (Beunen et al., 2001).  

Fysieke activiteit gaat gepaard met energieverbruik. Het energieverbruik wordt meestal 

uitgedrukt in kilojoules of kilocalorieën per tijdseenheid. Men kan de fysieke activiteit 

ook uitdrukken in een hoeveelheid arbeid die verricht wordt (Watt), in de duur van de 

activiteit (in uren of minuten), in bewegingseenheden (uitgedrukt in aantallen) of zelfs 

in een numerieke score afgeleid van antwoorden op een vragenlijsten (Phillipaerts et 

al.,1999).  

Bij volwassenen wordt vaak het onderscheid gemaakt tussen fysieke activiteit tijdens de 

vrije tijd en fysieke activiteit tijdens het werk. Het belang van fysieke activiteit tijdens 

de vrije tijd wordt, in onze sedentaire maatschappij, hoe langer hoe meer erkend. 

Afhankelijk van de intensiteit van de inspanning of beweging kan eveneens een 

onderscheid worden gemaakt. We onderscheiden 3 niveaus: licht, matig en zwaar fysiek 

actief. Fysieke activiteit van lichte intensiteit wordt gedefinieerd als een inspanning 

lager dan 3 MET waarbij men niet sneller ademt dan normaal en waarbij men niet 

zweet. Matige fysieke activiteit duidt op een inspanning waarbij men lichtjes buiten 

adem is en een beetje zweet (Currie et al., 2000). Deze matige inspanningen hebben een 

MET-waarde tussen 3 en 6. Fysieke activiteit van zware intensiteit wordt omschreven 

als een inspanning hoger dan 6 MET (Ainsworth et al., 1996).  

 



2.  Gezondheidsvoordelen van fysieke activiteit 

 

2.1. Inleiding 

 

Een fysiek actieve levenstijl heeft een positieve invloed op de levensduur en biedt een 

niet te onderschatten bescherming tegen diverse ernstige ziekten. Tevens sorteert een 

verhoging van de fysieke activiteit een aantal gunstige psycho-sociale effecten (Vanden 

Auweele, 2001). In verschillende rapporten (Pate et al., 2002; Borms et al., 1999; 

Goethals, 2001; Hoppenbrouwers et al., 2001) worden de gezondheidsbevorderende 

effecten van fysieke activiteit besproken. Samengevat komt het erop neer dat  fysieke 

activiteit een positief effect heeft op: mortaliteit, cardiovasculaire ziekten, darmkanker, 

mogelijk borstkanker, niet-insuline afhankelijke diabetes mellitus, osteoartritis, 

osteoporose, risico op vallen, mentale gezondheid (depressie, angst, gemoedstoestand), 

levenskwaliteit en tenslotte obesitas en overgewicht. Fysieke activiteit lijkt belangrijk te 

zijn zowel vanuit preventief als vanuit therapeutisch oogpunt (Elrick, 1996). Vooraleer 

de belangrijkste aandoeningen verder uit te werken staan we eerst even stil bij de relatie 

tussen fysieke activiteit en de gezondheid bij kinderen. Een korte omschrijving van het 

begrip tracking is hierbij noodzakelijk. 

 

Er bestaat een grote eensgezindheid omtrent de waarde van fysieke activiteit bij de 

bevordering van de gezondheid bij kinderen. Maar over het algemeen zijn de gegevens 

die betrekking hebben op de relatie tussen fysieke activiteit en de meeste 

gezondheidsparameters bij kinderen eerder zwak in vergelijking met deze bij 

volwassenen (Hoppenbrouwers et al., 2001). Op korte termijn zijn immers weinig 

effecten op de fysieke gezondheid aantoonbaar. De lange termijn effecten van een 

actieve levensstijl bij jonge kinderen zijn in grote mate afhankelijk van het behoud van 

dit gedragspatroon tot op volwassen leeftijd (Hoppenbrouwers et al., 2001).  

Vaak wordt verondersteld dat fysieke activiteit gedurende de kinderjaren en de 

adolescentie heilzaam is voor de gezondheid op volwassen leeftijd. De vraag kan 

gesteld worden of er inderdaad een relatie bestaat tussen fysieke activiteit en 

gezondheid tijdens de adolescentieperiode en de volwassen leeftijd. Deze problematiek 

impliceert het concept “tracking”.  



Phillipaerts (1998) onderzocht de longitudinale evolutie van sportdeelname op 18-jarige 

leeftijd en 30-jarige leeftijd. Uit de resultaten blijkt dat hoe groter de frequentie van 

sportdeelname op 18-jarige leeftijd, hoe waarschijnlijker men nog aan sport doet op 30 

jaar (Borms et al., 2001). De adolescentieperiode blijkt een kritische periode in verband 

met een blijvende sportdeelname. Beslissingen om al dan niet fysiek actief te zijn op 

jongere leeftijd kunnen beslissend zijn voor het volwassenen leven (Borms et al., 2001). 

Hieruit blijkt duidelijk dat fysieke activiteit reeds van op jonge leeftijd dient 

gestimuleerd te worden.  

 

2.2. Hart – en vaatziekten  

 

In de Westerse wereld zijn cardiovasculaire aandoeningen de belangrijkste 

doodsoorzaak bij volwassenen. De voornaamste cardiovasculaire aandoeningen zijn 

hypertensie, coronair obstructief hartlijden en cerebrovasculair lijden (Goethals, 2001). 

 

2.2.2. Hypertensie  
 

De Wereld Gezondheidsorganisatie definieert matige hypertensie als een systolische 

bloeddruk tussen 140 en 160 mm Hg en een diastolische bloeddruk tussen 90 en 105 

mm Hg (WHO/ISA, 1993). 

Na screening blijken 15 à 25% van de Belgische volwassenen aan hypertensie te lijden 

(Goethals, 2001).  In de meeste gevallen gaat het om matige hypertensie. Hypertensie is 

een risicofactor voor het ontwikkelen van een hartinfarct en een cerebro-vasculair 

accident (CVA). Het hypotensief effect van inspanning is vooral bewezen bij aërobe 

inspanningen waarbij grote spiergroepen worden gebruikt zoals wandelen, lopen, fietsen 

en zwemmen. De aërobe training doet de systolische en diastolische bloeddruk in rust 

dalen (Tanaka et al., 1997). 

 

2.2.3. Coronair obstructief hartlijden  
 

Onder coronair hartlijden wordt het vernauwen van de kransslagader verstaan tot op een 

niveau dat de bloedvoorziening van het myocard niet langer aan de vraag naar zuurstof 

kan voldoen.  



Als gevolg hiervan ontstaat een zuurstofnood, die zich klinisch vertaald in angor en in 

een volgend stadium aanleiding kan geven tot een myocardinfarct, al dan niet met een 

fatale afloop (Goethals, 2001). Onder de factoren die de schadelijke effecten van 

atherosclerose versterken vinden we hypercholesterolemie, roken, hypertensie, obesitas, 

diabetes, psychologische stress en fysieke inactiviteit (Goethals, 2001). De rol van 

beweging ter preventie van coronair obstructief hartlijden kan na menig onderzoek nu 

algemeen aanvaard worden. Het direct effect bestaat erin dat fysieke activiteit een 

gunstige invloed heeft op de bloedlipiden (Durstine & Haskel, 1994). Regelmatig 

bewegen zorgt voor een behoud of een daling van het lichaamsgewicht en afname van 

hyperinsulinemie en stress (Beunen et al., 2001). Hoe meer fysieke activiteit, hoe lager 

de kans op een coronaire hartziekte (USDHHS, 1996). 

 

2.2.4. Cerebrovasculair lijden  
 

Cerebrovasculair lijden is de verzamelnaam van acute stoornissen in de cerebrale 

circulatie van het bloed. De twee meest voorkomende vormen zijn herseninfarct en 

hersenbloeding (Kirchmann et al., 1995). De invloed van fysieke activiteit op de 

preventie en therapie van een cerebro-vasculair accident is niet zo uitgebreid 

gedocumenteerd. In de studie van Abbott en medewerkers (1994) kwam men tot de 

conclusie dat er toenemende evidentie bestaat dat personen die intensief trainden tussen 

15 en 25 jaar later beter beschermd zouden zijn. Het risico op een cerebro-vasculair 

accident ligt bij deze getrainde personen 56% lager dan bij een sedentaire controlegroep 

(Abbott et al., 1994).  

 

Fysieke activiteit leidt zeker niet tot immuniteit tegen het ontwikkelen van hart- en 

vaatziekten. Het is evenmin bewezen dat de gunstige effecten van fysieke activiteit een 

blijvend karakter hebben. Anderzijds kan een voldoende fysiek actieve levensstijl wel 

bijdragen tot de preventie van deze aandoeningen (Goethals, 2001). 

Studies hebben duidelijk gemaakt dat fysieke activiteit tijdens de adolescentie een 

positieve invloed heeft op de risicofactoren van hart- en vaatziekten op latere leeftijd 

(Twisk et al., 2002; Janz et al., 2002; Boreham et al., 2002).  

 



Volgens Rowland (2001) is er echter geen direct bewijs dat fysieke activiteit tijdens de 

adolescentie een bescherming biedt tegen hart- en vaatziekten. Het niet vinden van een 

relatie tussen fysieke activiteit en hart- en vaatziekten ligt mogelijk in het feit dat lange 

termijn effecten van fysieke activiteit moeilijk aantoonbaar zijn (Stuart, 2004). 

Hieruit kunnen we besluiten dat verder onderzoek noodzakelijk is om te bewijzen dat 

fysieke activiteit tijdens de adolescentie de risicofactoren van hart- en vaatziekten zou 

beperken.  

 

2.3. Diabetes 

 

Diabetes is een groep chronische aandoeningen gekenmerkt door een verhoogd 

glucosegehalte in het bloed. Diabetes komt frequent voor.  Meest frequent is diabetes 

mellitus type II waarbij de gestoorde glucosetolerantie essentieel het gevolg is van 

insulineresistentie ter hoogte van vooral lever en spieren (Goethals, 2001). 

Epidemiologisch onderzoek besluit dat fysieke activiteit zowel een preventieve rol heeft 

bij het ontstaan van diabetes type II, als een behandelende rol (Helmrich, 1994; 

Allbright, 2000; Manson et al., 1994). Ook de groep van Manson vond via longitudinaal 

onderzoek een analoog resultaat.  

Fysieke activiteit verhoogt de gevoeligheid van insulinereceptoren. Regelmatige 

beweging normaliseert de glycemiewaarden bij diabetespatiënten waardoor medicatie 

kan worden afgebouwd of volledig worden gestopt (Hanson, 1993). 

De laatste jaren is een duidelijke stijging waarneembaar van het aantal jongeren met 

diabetes mellitus type II. Het is zo erg dat sommige wetenschappers momenteel spreken 

van een ‘diabetesepidemie’ bij jongeren (Rosenbloom et al., 1999). Er is een duidelijke 

relatie waarneembaar tussen de toegenomen prevalentie van obesitas en deze van 

diabetes mellitus type II bij jongeren (Rocchini, 2002). Het effect van fysieke activiteit 

tijdens de adolescentie op het ontwikkelen van diabetes mellitus type II is in de 

literatuur nauwelijks terug te vinden, doch vermeld Stuart het preventief en 

therapeutisch effect van fysieke activiteit tijdens de adolescentie (Stuart, 2004). 

 

 

 



2.4. Osteoporose 

 

Osteoporose wordt gedefinieerd als een veralgemeende aandoening van het skelet, 

gekenmerkt door een lage botmassa per volume-eenheid en aantasting van de 

microarchitectuur van het skelet, met als gevolg een aanzienlijke toename van het risico 

op fracturen (Goethals, 2001).  

Het is bekend dat fysieke activiteit de botdensiteit bevordert. Botvorming is 

hoofdzakelijk genetisch bepaald, toch kan het in beperkte mate beïnvloed worden door 

voeding en beweging. We zouden de hypothese kunnen formuleren dat door het 

optimaliseren van deze botvorming osteoporose kan beperkt worden in het latere leven. 

De lange termijn effecten van fysieke activiteit op botvorming zijn echter onvoldoende 

gekend (McKelvie et al., 2002), alhoewel er aanwijzingen zijn dat regelmatige fysieke 

activiteit een gunstig effect zou hebben op het skelet van kinderen (Baily et al., 1994).  

 

2.5. Chronische ziekten 

 

Naast de primaire preventieve effecten heeft fysieke activiteit ook een gunstig effect op 

het verloop van chronische ziekten gaande van een verbeterde fitheid en verbeterd 

mentaal welbevinden tot een daling van de mortaliteit (Mosterd et al., 1996). 

Sinds 1996 wordt fysieke activiteit als een supplementaire risicofactor voor het 

ontwikkelen van kanker beschouwt (American Cancer Society, 1997). 

Fysieke activiteit heeft een gunstig effect op de psychische gezondheid en de 

levenskwaliteit en dit zowel bij volwassenen als bij jongeren. Wanneer men aan 

beweging doet onder bepaalde condities én binnen een motivationeel klimaat stelt men 

een vermindering van angst en depressies vast evenals een verhoging van het 

zelfwaardegevoel (Vanden Auweele, 2001). 

Onderzoek heeft aangetoond dat het veranderen van de mate van fysieke activiteit 

gepaard gaat met een verminderde mortaliteit (Paffenbarger et al., 1993; Blair et al., 

1995). 

 

 

 



2.6. Overgewicht en obesitas 

 

Men spreekt van obesitas of vetzucht wanneer de hoeveelheid vet in het lichaam 

abnormale proporties aanneemt; een toestand die nefast is voor de gezondheid. 

Anderzijds kan van overgewicht gesproken worden indien het lichaamsgewicht te hoog 

is in verhouding met de lichaamslengte (Borms et al., 1999).  

Overgewicht en obesitas hebben verregaande gevolgen voor de gezondheid en het 

welzijn van volwassenen. De meest voorkomende gezondheidsproblemen zijn: 

aantasting van de cardiovasculaire gezondheid, verzwakte glucose tolerantie, diabetes 

mellitus type II, longaandoeningen en tenslotte overbelasting van de gewrichten (Kahn 

et al., 1997). Bij zwaarlijvige kinderen komen hart- en vaatziekten, orthopedische 

problemen en suikerziekte vaker voor dan bij leeftijdsgenoten met een normaal gewicht 

(Borms et al., 1999). Bij obese adolescenten heeft 80% kans dat obesitas blijft duren tot 

de volwassen leeftijd (Guo & Chumlea, 1999). Obesitas tijdens de kinderjaren is met 

andere woorden een sterke voorspeller van obesitas op latere leeftijd (Stuart et al., 

2004). De laatste 40 jaar is een duidelijke toename van de prevalentie van obesitas bij 

adolescenten waarneembaar (Fowler-Brown et al., 2004).  

Het probleem van obesitas is een kwestie van energiebalans. De accumulatie van 

lichaamsgewicht en lichaamsvet komt doordat de input van energie groter is dan de 

output (Borms et al., 1999; Goran et al., 1999). Bij behandeling of preventie van 

obesitas kan worden ingegrepen aan beide kanten van de vergelijking “input > output”: 

enerzijds door minder energie in te nemen, anderzijds door meer energie te verbruiken. 

Hierbij is fysieke activiteit het middel bij uitstek om het energieverbruik te doen stijgen.     

Hieruit kunnen we besluiten dat men er alle belang bij heeft overgewicht en obesitas 

tijdens de kinderjaren te voorkomen of zo vroeg mogelijk te erkennen en te behandelen 

en dat fysieke activiteit hierbij een belangrijke rol kan spelen. 

 

2.7. Conclusie 

Samenvattend kunnen we besluiten dat een verhoogde fysieke activiteit preventief kan 

zijn voor verschillende aandoeningen zoals hart- en vaatziekten, diabetes, osteoporose, 

chronische ziekten en obesitas.  



De verbeteringen zijn sterker aangetoond bij volwassenen dan bij jongeren. Voor de 

preventie van overgewicht bij jongeren is het verhaal van fysieke activiteit essentieel. 

Daarnaast zijn er ook psychologische voordelen: minder stress, zelfzekerder, ...  

Jongeren die fysiek actiever zijn hebben meer kans om actieve volwassenen te worden. 

Dat wil zeggen minder kans op bijvoorbeeld overgewicht of osteoporose op volwassen 

leeftijd.  

 

3.  Prevalentie van fysieke activiteit 

 

In de jaren ’70 en ’80 gebruikte men de opvattingen uit de trainingsleer om de relatie 

tussen fysieke activiteit en gezondheid te beschrijven. Een gezondheidseffect werd 

bekomen bij het uitvoeren van activiteiten van hoge intensiteit gedurende 20 tot 30 

minuten minstens 3 maal per week. Vertaald naar gedrag betekent dit dat mensen 

minstens 3 maal per week intensief moeten sporten om gezondheidseffecten te 

bekomen. Dit werd dan ook sinds de jaren ’70 tot midden de jaren ’90 als ‘de norm’ 

beschouwd (ACSM, 1975; USDHHS, 1996). Door de complexiteit en de hoge eisen die 

deze norm stelde was deze weinig aantrekkelijk en slechts weinig mensen voldeden 

hieraan. Midden jaren ’90 ontdekte men dat fysieke activiteiten van lagere intensiteit 

ook gezondheidsvoordelen gaven. In 1995 werd een nieuwe richtlijn gecreëerd. De 

huidige minimumnorm werd bij jongeren vastgelegd op 60 minuten matig tot intense 

fysieke activiteit per dag. Bij volwassenen richt men zich op 30 minuten fysieke 

activiteit van minstens matige intensiteit, liefst alle dagen van de week (USDHHS, 

1996). Uit onderzoek blijkt dat het opsplitsen van 30 minuten fysieke activiteit per dag 

in blokken van minimum 10 minuten tevens gezondheidsvoordelen impliceert. Dit 

maakt het mensen die weinig tijd of een beperkt uithoudingsvermogen hebben mogelijk 

om gezondheidsvoordelen te bekomen (Pate et al., 1995). Tenslotte zullen de 

gezondheidsvoordelen toenemen wanneer de fysieke activiteiten toenemen en ook de 

intensiteit ervan (De Bourdeaudhuij & Brouckaert, 2000). 

 



Recent onderzoek wijst echter uit dat in ons land slechts 2 op 10 jongvolwassenen 

voldoen aan de norm van 30 minuten per dag aan fysieke activiteit te doen (Rzewnicki 

et al., 2001).  

Algemeen kan gesteld worden dat in de Westerse samenleving sedentarisme vaker regel 

is dan uitzondering. Nationaal en internationaal onderzoek (cross-sectioneel en 

longitudinaal) wees uit dat 60 à 70% van de volwassen bevolking onvoldoende 

lichaamsbeweging heeft (Goethals, 2001). 

Uit de resultaten gevonden in de literatuur (Datar & Sturm, 2004; Trost et al., 2001; 

Pate et al., 2002, Phillipaerts et al., 1999) blijkt dat het geslacht een beïnvloedende 

factor is bij de algemene mate van fysieke activiteit bij jongeren. Jongens zijn 

significant meer fysiek actief dan meisjes. Wanneer we het verschil bekijken voor 

fysieke activiteiten van lage, matige en hoge intensiteit krijgen we een meer 

genuanceerd beeld van het geslachtsverschil. Activiteiten van een lage intensiteit 

worden vaker gedaan door meisjes dan door jongens, hoewel dit verschil slechts klein 

is. Anderzijds doen jongens meer activiteiten van matige en hoge intensiteit, waarbij het 

verschil wel significant is (Trost et al., 2001). We merken ook duidelijke 

leeftijdsverschillen (Phillipaerts et al., 1999; Trost et al., 2001). De mate van fysieke 

activiteit daalt systematisch met de leeftijd. Het verschil situeert zich vooral tussen de 

adolescentie en de volwassenheid. De grootste verschillen zijn waarneembaar voor 

activiteiten van een hoge intensiteit, dit in tegenstelling tot activiteiten met een lage en 

matige intensiteit (Phillipaerts et al., 1999; Trost et al., 2001). 

 

3.1. Prevalentie in de volwassen populatie 

 

Verhoogd sedentarisme is een ernstig en epidemiologisch probleem voor de 

volksgezondheid in België en Vlaanderen. In het verleden werden een aantal studies 

uitgevoerd omtrent fysieke activiteit bij deelpopulaties in België of Vlaanderen, deze 

studies bleken representatief te zijn voor de Belgische populatie (Rzewnicki et al., 

2001). Vanwege de verschillende meetinstrumenten zijn de studies onderling moeilijk 

vergelijkbaar. 

 



De Backer et al. Onderzocht in 1981 een groep van 11509 mannen uit verschillende 

Belgische bedrijven. De auteurs concludeerden dat de activiteitsniveaus algemeen als 

laag kunnen beschouwd worden (De Backer et al., 1981). Het gaat met andere woorden 

om een groep die overwegend bestaat uit sedentaire mannen. 

In het begin van de ’90 voerden De Bourdeaudhuij en medewerkers (De Bourdeaudhuij, 

1992) drie populatiestudies uit in de stad Gent. De mate van fysieke activiteit in de vrije 

tijd werd nagegaan bij 16-25 jarigen, 35-45 jarigen en bij 50-65 jarigen. Deze studies 

toonden aan dat de meerheid van de ondervraagden weinig fysiek actief waren en een 

minderheid veel energie verbruikte gedurende de vrije tijd.  

Door het Institute of European Food Studies (Trinity College, Dublin) werd in 1996 het 

initiatief genomen om een pan-Europees onderzoek uit te voeren naar fysieke activiteit 

en haar beïnvloedende factoren in 15 Europese landen, waaronder België.  

Wanneer we België vergelijken met de andere 14 Europese landen die deelnamen aan 

deze pan-Europese studie, heeft België na Portugal, het hoogste percentage 

respondenten die aangeven geen enkele vorm van fysieke activiteit te doen in een 

gemiddelde week, en het hoogste percentage respondenten die geen gedragsverandering 

met betrekking tot beweging vertonen na het beëindigen van interventies (European 

Commission, 1998).  

In 1997 werd in België een gezondheidsenquête aan de hand van interviews gehouden. 

Aangezien het onmogelijk is om alle tien miljoen inwoners van België te bevragen, 

werden de proefpersonen bij toeval geselecteerd op basis van het Rijksregister. Op deze 

manier geven de resultaten een goede weerspiegeling van de gezondheidssituatie van de 

Belgische bevolking. In de vragenlijst werden twee door de WGO aanbevolen vragen in 

verband met lichaamsbeweging tijdens de vrije tijd opgenomen. Uit de resultaten bleek 

dat mannen meer fysiek actief zijn dan vrouwen en dat de mate van fysieke activiteit 

daalt met de leeftijd (Demarest et al., 1998). 

In 2001 werd de gezondheidsenquête opnieuw uitgevoerd. De vragenlijst van 1997 

werd aangevuld met een nieuwe module (IPAQ), waardoor men naast de 

lichaamsbeweging in de vrije tijd ook andere vormen van lichaamsbeweging (tijdens het 

werk, dagelijkse bezigheden, …) kon nagaan. De resultaten gaven aan dat 54% (indien 

men rekening houdt met het geheel van activiteiten) van de Belgen ouder dan 15 jaar 

een risico loopt omwille van een tekort aan lichaamsbeweging.  



Analoog met de resultaten uit 1997, zijn vrouwen minder fysiek actief dan mannen en 

neemt het percentage personen dat een risico loopt omwille van een tekort aan 

lichaamsbeweging toe met de leeftijd (Demarest et al., 2002). 

We kunnen besluiten dat minstens de helft van de bevolking niet voldoende fysiek 

actief is om gezondheidsvoordelen te bekomen. Op het gebied van volksgezondheid is 

het dus een prioriteit om mensen aan te sporen tot regelmatige lichaamsbeweging.  

 

3.2. Prevalentie van fysieke activiteit bij jongeren  

 

De internationale studie “Health Behaviour in School- aged Children” (HBSC), een 

initiatief van de Wereldgezondheidsorganisatie, wordt om de vier jaar georganiseerd in 

een steeds groter aantal landen en regio’s, waaronder ook Vlaanderen. De laatste 

enquête van 2001-2002 werd in 35 landen georganiseerd. De bevraging gebeurde 

telkens bij een representatieve groep van minstens 1500 leerlingen van 11, 13 en 15 

jaar. De vragenlijsten werden anoniem afgenomen in scholen onder begeleiding van een 

leerkracht. De HBSC-studie peilde naar verschillende aspecten van het leven  van de 

schoolgaande jeugd die het gezondheidsgedrag zouden kunnen beïnvloeden, waaronder 

ook fysieke activiteit. De studie ging het aantal dagen na waarop de jongeren minstens 

60 minuten fysiek actief waren gedurende de voorbije week en tijdens een gewone 

week. Ook werden er een aantal vragen gesteld in verband met sedentariteit 

(www.jongeren-en-gezondheid.ugent.be). 

De HBSC-studie toonde aan dat een groot deel van de Europese en Noord-Amerikaanse 

adolescenten de richtlijnen inzake fysieke activiteit niet opvolgen. De fysieke activiteit 

was in alle landen laag (slechts 3,8 dagen/week minstens 60 min matig fysiek actief) en 

dit cijfer daalde nog naarmate de leeftijd toenam. De mate van fysieke activiteit was 

hoger in  Oostenrijk, Canada, Engeland, Litouwen en in de Verenigde Staten en lager in 

België (Vlaanderen), Frankrijk, Italië en Portugal (Currie C. et al., 2004). In Vlaanderen 

besluit de HBSC-studie dat slechts 28% jongens en 17% meisjes met een gemiddelde 

leeftijd van 12,5 jaar beantwoorden aan de norm van 60 minuten per dag matig fysiek 

actief zijn (www.jongeren-en-gezondheid.ugent.be). 

 



Samenvattend kunnen we stellen dat de bevindingen voor volwassenen en adolescenten 

grote overeenkomsten vertonen, in het bijzonder voor de landen waar de mate van 

fysieke activiteit het laagst is. Er zijn algemene tendensen waarneembaar, we kunnen 

besluiten dat het fysiek activiteitsprofiel van de Vlamingen, zowel de volwassenen als 

de adolescenten, bijzonder laag is in vergelijking met andere Europese en Noord- 

Amerikaanse landen.   

 

 

4.  Promotie van fysieke activiteit via de school 

 

De school is een belangrijke plaats voor het promoten van fysieke activiteit bij 

adolescenten. Via de school kunnen immers alle kinderen tussen 6 en 18 jaar op een 

gestructureerde manier worden bereikt. De school is een ideale plaats om jongeren 

kennis, attitudes en vaardigheden aan te leren in verband met fysieke activiteit (Goran et 

al., 1999; Owen & Lee, 1989). Het belang van de betrokkenheid van de ouders blijkt 

steeds meer en meer plaats in te nemen. Via de school kunnen ouders tevens 

gemakkelijk bereikt worden (Biddle et al., 2004). Schoolinterventies kunnen zich naast 

het schoolniveau ook op de omgeving van adolescenten richten. Deze aspecten zullen 

verder worden uitgewerkt. 

 

4.1. Betrokkenheid van de ouders 

 

Via de school kunnen ouders gemakkelijk bereikt worden. De taak van de school bestaat 

erin ouders aan te trekken voor ouderlijke ondersteuning en het creëren van een 

thuisomgeving die de gedragsverandering bij het kind ondersteunt (Borms et al., 2001; 

Wechsler et al., 2000; Goran et al., 1999; Nader et al.,1996). Sociale ondersteuning 

blijkt van groot belang in het ontstaan en behoud van gedragsverandering omtrent 

fysieke activiteit bij jongeren. We denken hier zowel aan de modelfunctie die ouders, 

broers, zussen en vrienden hebben, aan de sociale norm omtrent beweging die bij 

gezinsleden of vrienden leeft, als aan de mate waarin directe steun wordt gegeven door 

gezinsleden of vrienden (Borms et al., 2001, Trost et al., 2003, Biddle et al., 2003). 



Verschillende strategieën zijn bekend over hoe ouders hun kinderen kunnen 

ondersteunen in hun gedragsverandering of behoud.  

Ouders kunnen hun kinderen steunen onder de vorm van deelname aan fysieke 

activiteiten samen met hun kinderen, vervoer naar de sportclub, supporteren bij 

sportwedstrijden en ervoor zorgen dat het nodige materiaal, uitrusting, lidgelden betaald 

worden (Trost et al., 2003). Het is duidelijk dat voor jongeren ouders een erg 

belangrijke plaats innemen.  

 

4.2. De school 

 

Voor jongeren is de school eveneens een belangrijk ‘kanaal’ om gezondheidsgedrag te 

beïnvloeden. Interventies op schoolniveau dragen een aantal voordelen met zich mee. 

Door te werken op schoolniveau is het ook mogelijk de “hard-to-reach” groep van 

leerlingen te bereiken. Tevens biedt de school jongeren meerdere gelegenheden om 

fysiek actief te zijn. Deze schoolgelegenheden zijn onder andere: de lessen lichamelijke 

opvoeding, de schoolpauzes, actief transport van en naar de school, maar ook de 

toegang tot sporthallen, sportterreinen en  de speelplaats (Wechsler et al., 2000). 

Het creëren van een positieve houding naar bewegen in het algemeen in de adolescentie 

is heel belangrijk (Borms et al., 2001; Goran et al., 1999). Aangezien jongeren 

schoolplichtig zijn, is het mogelijk de interventies te herhalen of de activiteiten te 

spreiden over een langere periode (Goran et al., 1999).  

Verschillende literatuur reviews (Stone et al., 1998; Centers for Disease Control and 

Prevention, 1997) hebben bewezen dat, indien de schoolinterventies correct 

geïmplementeerd werden deze een positieve invloed hebben op de fysieke activiteit van 

jongeren. 

 

4.2.1. Het beleid 
 

Schoolinterventies hebben vaak een dubbel doel: enerzijds trachten zij het beleid van de 

school positief te beïnvloeden, anderzijds zullen zij trachten een gedragsverandering op 

individueel niveau tot stand te brengen (Fowler- Brown et al., 2004). Op het niveau van 

het beleid is het belangrijk dat er aan scholen een aantal regels worden opgelegd die op 

één of andere manier de promotie van fysieke activiteit binnen de school ten goede 



komen. Zo moet er vanuit het beleid worden voorzien in voldoende uren lichamelijke 

opvoeding voor alle leeftijdscategorieën. Die uren moeten ingevuld worden met 

activiteiten die stimuleren tot levenslange gezondheidsgerelateerde fysieke activiteit 

(Datar & Sturm, 2003; Borms et al., 2001). Het beleid moet aangeven in welke mate de 

promotie van fysieke activiteit vanuit een gezondheids- en welzijnsperspectief in de 

school aan bod komt (Wechsler et al., 2000; Borms et al., 2001).  

Tenslotte moet de school kunnen beschikken over voldoende financiële middelen voor 

het uitbouwen van de sport- en bewegingsfaciliteiten. Het ontbreken van faciliteiten 

wordt door jongeren vaak beschouwd als een barrière voor fysieke activiteit  (Borms et 

al., 2001). 

 

4.2.2. Het curriculum 
 

De les lichamelijke opvoeding is een perfecte toegangsweg om leerlingen tot 

gedragsverandering aan te sporen (Datar & Sturm, 2003; Borms et al., 2001; Wechsler 

et al., 2000; McKenzie et al., 2000). Binnen de les LO is het besteden van aandacht aan 

de relatie tussen fysieke activiteit en gezondheid een van de hoofddoelstellingen. De 

lessen moeten ervoor zorgen dat leerlingen attitudes, vaardigheden en vertrouwen 

ontwikkelen voor het uitvoeren van verschillende activiteiten.  

Om de motivatie van leerlingen te maximaliseren is het belangrijk om tijdens de les 

lichamelijke opvoeding punten te geven op basis van vorderingen attitude, en niet op 

grond van prestatie (Borms et al., 2001).  

 

4.2.3. Extracurriculaire activiteiten 
 

Ook via extracurriculaire activiteiten kunnen jongeren worden aangespoord om fysiek 

actiever te worden. Het is de taak van de school om omgevingen te creëren die 

studenten uitnodigen fysiek actief te zijn. Dit kan door bijvoorbeeld in schoolpauzes en 

na de lesuren hun infrastructuur open te stellen voor leerlingen. 

Het promoten van fysieke activiteit tijdens de schoolpauzes kan een methode zijn om de 

mate van fysieke activiteit bij jongeren te laten toenemen.  



Schoolpauzes moeten gezien worden als een vorm van ongestructureerde fysieke 

activiteit die aanvullend is bij de lessen lichamelijke opvoeding. Het is een belangrijke 

component in de fysieke en sociale ontwikkeling van kinderen (Wechsler et al., 2000). 

De uitdaging voor scholen ligt in het vinden van een manier om deze schoolpauzes 

zinvol in te vullen. Het is de bedoeling de dagelijkse fysieke activiteit van jongeren te 

laten toenemen. Leerlingen kunnen via school kennis maken met nieuwe, onbekende 

activiteiten. Zij moeten gemotiveerd worden hieraan deel te nemen ook buiten de 

schooluren. Het doel van deze activiteiten is de vaardigheden en zelfeffectiviteit van de 

leerling te bevorderen (Jago et al., 2004). 

Slechts één studie streefde ernaar om de naschoolse fysieke activiteit bij jongeren uit de 

lagere school te  laten toenemen, helaas zonder succes. Dit vooral tengevolge van een 

zeer lage opkomst tijdens de naschoolse activiteiten. Successen werden wel 

gerapporteerd indien  er samenwerking mogelijk was met reeds bestaande organisaties 

waarin jongeren goed vertegenwoordigd zijn zoals onder andere jeugdbewegingen (Jago 

et al., 2004). In tegenstelling tot deze studie werd de ICAPS-studie, uitgevoerd bij 

middelbare school studenten, wel succesvol afgesloten (Simon et al., 2004). De ICAPS 

wordt verder uitgebreider besproken. 

 

4.2.4. Betrokkenheid van de leerkrachten 
 

De school is een verzameling van individuele leerkrachten die voor een klas staan. 

Leerkrachten kunnen opgeleid worden om interventies rond fysieke activiteit te 

organiseren en gedragsverandering te ondersteunen (Goran et al., 1999). Ook binnen de 

school is sociale ondersteuning van groot belang. Hierbij denken we aan de 

modelfunctie van leerkrachten en directie (Wechsler et al., 2000). Leerkrachten brengen 

veel tijd door met hun leerlingen en hebben een behoorlijke invloed op jongeren. Dit 

verklaart de impact van de modelfunctie.  

 

4.3. Omgeving 

 

Een studie (Rowland et al., 2003) in verband met actief transport van en naar school in 

het lager onderwijs concludeerde dat de interventie niet het verwachte resultaat  - een 

stijging van het actief transport van en naar de school – opleverde.  



Het toegenomen aantal verkeerslachtoffers, de slechte openbare voorzieningen voor 

fietsers en voetgangers en tenslotte de ouderlijke angst om de veiligheid van het kind 

spelen hierbij een belangrijke rol (Jago et al., 2004). 

Fysieke activiteit bij jongeren is positief gecorreleerd met de toegang tot geschikte 

speelruimten, sportfaciliteiten, sportterreinen en oefenmateriaal. Tevens moeten de 

leerlingen de mogelijkheid krijgen te kunnen kiezen uit een verscheidenheid aan fysieke 

activiteiten (Wechsler et al., 2000).  

We kunnen besluiten dat het vergemakkelijken van het actief transport van en naar de 

school en de toegang tot bestaande middelen, zoals schoolfaciliteiten, sportterreinen en 

oefenmateriaal, goede strategieën  zijn om fysieke activiteit bij jongeren te bevorderen 

via de omgeving. 

 

  

5. Recente studies naar de mate van fysieke activiteit bij jongeren  

 

Aangezien wereldwijd een groot deel van de jongeren niet voldoen aan de richtlijnen 

voor fysieke activiteit zijn effectieve interventies een noodzaak. De meeste studies die 

de fysieke activiteit bij jongeren onderzoeken werden uitgevoerd in de Verenigde 

Staten. Naast deze Amerikaanse resultaten vinden we in de literatuur ook studies terug 

uitgevoerd in Noorwegen, Wales, Australië en Frankrijk (Stone et al., 1998). In het 

verleden werden studies naar de mate van fysieke activiteit bij jongeren hoofdzakelijk 

geïmplementeerd in lagere scholen.  

Op het niveau van de middelbare school kunnen we in de literatuur recent drie studies 

terugvinden. Het gaat om twee reeds afgewerkte onderzoeken namelijk de ‘Planet 

Health study’(’95-’97) en ’The Middle-School Physical Activity and Nutrition (M-

SPAN) study’ (’97-’99) (Gortmaker et al., 1999; Sallis et al., 2003).   

De ‘Intervention centred on adolescents’ physical activity and sedentary behaviour 

(ICAPS) is een Franse studie die nog steeds in uitvoering is (Simon et al., 2004). Op 

deze drie studies zal dieper worden ingegaan. 

 

 



De ‘Planet Health- study’ (Gortmaker et al., 1999) was een twee jaar durende 

interventie, die zich specifiek richtte op het verminderen van zwaarlijvigheid onder de 

middelbare schooljeugd. Dit door gebruik te maken van een interdisciplinaire 

interventie binnen de schoolcontext. De interventie concentreerde zich op vier 

gedragsveranderingen: het aantal uren televisiekijken laten verminderen naar minder 

dan twee uur per dag, de mate van matige en intense fysieke activiteit laten toenemen, 

een daling van de consumptie van vetrijke voeding creëren en tenslotte de groenten- en 

fruitconsumptie verhogen naar vijf of meer stukken per dag.  Gegevens over het aantal 

uren televisie kijken, de fysieke activiteit en de voedselopname werden verkregen via 

een vragenlijst. De studenten voltooiden de vragenlijst in de klas onder supervisie van 

leerkrachten die vooraf deelnamen aan een opleidingssysteem. De studieresultaten 

wijzen op succes in het verminderen van zwaarlijvigheid bij meisjes. Bij jongens wordt 

hiervoor geen significante verschillen waargenomen. Er werd minder televisiegekeken 

door beide geslachten als resultaat van de interventie. Tevens werd er een verhoging in 

consumptie van fruit en groenten vastgesteld bij meisjes over de twee schooljaren heen. 

Voor de andere variabelen waaronder ook fysieke activiteit werden geen significante 

verschillen teruggevonden bij beide geslachten. 

 

De M-SPAN- studie (Sallis et al., 2003) was een twee jaar durende interventie die zich 

richtte op het verhogen van de fysieke activiteit tijdens de lessen lichamelijke 

opvoeding. Een andere component van de interventie richtte zich op de toename van 

fysieke activiteit tijdens de vrije tijd op school. De metingen zijn gebaseerd op directe 

observatie van hoog opgeleid personeel. Er werd gebruik gemaakt van de SOPLAY, 

System for Observing Play and Leisure in Youth, om het aantal en de intensiteit van de 

activiteiten uitgevoerd tijdens de vrije tijd op school door de studenten te kunnen meten. 

Anderzijds werd de SOFIT, System for Observing Fitness Instruction Time, gebruikt 

om de mate van fysieke activiteit tijdens de lessen LO te bepalen.  

Uit de resultaten blijkt dat de fysieke activiteit van studenten uit de interventiescholen 

meer was toegenomen dan de fysieke activiteit bij hun leeftijdsgenoten uit de 

controlescholen, na de interventie. Jongens vertonen een gelijke toename in fysieke 

activiteit binnen de lessen LO als daarbuiten. Bij meisjes daarentegen is er enkel een 

vooruitgang waarneembaar voor de hoeveelheid fysieke activiteit binnen de les LO.  



De ICAPS- studie (Simon et al., 2004) is een vier jaar durende (’02-’06) interventie bij 

studenten van de eerste graad van de middelbare school in Frankrijk. De 

interventieactiviteiten trachtten leerlingen te motiveren, hen de kans te geven om fysiek 

actief te zijn binnen en buiten de school, sociale steun te verlenen en een milieu te 

creëren dat studenten aanmoedigt meer fysiek actief te zijn tijdens het dagelijkse leven 

en de vrije tijd. Er worden mogelijkheden om fysiek actief te zijn tijdens en na de 

schooluren aangeboden, rekeninghoudend met de barrières van fysieke activiteit. De 

fysieke activiteit van de studenten wordt beoordeeld aan de hand van de ‘MAQ 

(Modifiable Activity Questionnaire for adolescents). De resultaten van het eerste half 

jaar van deze interventie wijzen op een merkbare positieve invloed op de vrijwillige 

deelname van studenten aan fysieke activiteiten tijdens de vrije tijd en op het sedentaire 

gedrag zowel bij jongens als bij meisjes.  

 

 

6.  Tailoring 

 

Naast strategieën om leerlingen te bereiken door in te grijpen op de schoolomgeving, 

kan het belangrijk zijn om elk individu afzonderlijk te bereiken. In dit perspectief is 

computer-tailoring een zeer beloftevolle strategie. 

Tailoring wordt gedefinieerd als “elke combinatie van informatie en strategieën voor 

gedragsverandering die de intentie hebben één persoon te bereiken, gebaseerd op de 

unieke kenmerken van deze persoon, rekening houdend met individuele interesses en de 

persoonlijke inschatting” (Kreuter et al., 1996; Kreuter et al., 2002).  

De interactie bij tailoring verloopt via de computer. Tailoring is nog niet zo lang 

bekend, nochtans is tailoring niet nieuw en ook niet uitsluitend computergestuurd 

(Vandelanotte, 2003).  

Bij de eerste generatie van tailoringinterventies vullen de proefpersonen een vragenlijst 

in en ontvangen ze pas enkele weken later een persoonlijke brief met hun advies. Dit in 

tegenstelling met de modernere computer-tailored interventies waarbij het advies 

onmiddellijk op het scherm verschijnt na het invullen van de vragenlijst (Brug & van 

Assema, 2000).  



Het advies op maat wordt samengesteld aan de hand van if-then beslissingsregels die 

tekstfragmenten selecteren uit een database, op basis van de antwoorden van het 

individu. Hierdoor wordt enkel relevante en specifieke informatie aan het individu 

meegegeven, aangezien de informatie zich richt tot de specifieke situatie van het 

individu zal hierover beter worden nagedacht (Kreuter & Wray, 2003; Stretcher & 

Kreuter, 1999). De proefpersonen van een interventie op maat voelen zich meer 

persoonlijk betrokken.  

De vraag blijft of getailorde interventies beter werken dan interventies die geen tailoring 

hanteren. Het succes van tailoring zoekt men binnen het ‘Elaboration Likelihood 

Model’ dat stelt dat mensen informatie grondiger behandelen als ze deze persoonlijk 

relevant vinden (Petty & Cacioppo, 1986). Kreuter et al. (2000) besloten dat niet-

getailorde interventies even goed of beter scoorde qua gedragsverandering indien de 

interventie voldoende relevant was voor het individu. Getailorde interventies 

rapporteerden een veel groter effect in vergelijk met niet-getailorde interventie wanneer 

deze laatste niet aansloten op de noden van het individu. Men kan er dus vanuit gaan dat 

in de meeste, maar niet in alle gevallen, tailoring effectiever werkt dan wanneer men 

niet werkt met een advies op maat (Kreuter et al., 2000; Kreuter & Wray, 2003). Andere 

studies (Kreuter & Strecher, 1996; Bull et al., 1999) vonden een grotere 

gedragsverandering op het gebied van bevordering van fysieke activiteit. Ook in de 

effectstudie van Vandelanotte (2004) werd een significante evolutie op het vlak van 

fysieke activiteit teruggevonden. We kunnen besluiten dat getailorde interventies gericht 

op de promotie van fysieke activiteit effectiever zijn, aangezien ze afgestemd worden op 

de individuele noden en interesses van de doelgroep.  

Tailoring heeft verschillende voordelen. Door middel van de computer kunnen op een 

eenvoudige en goedkope wijze grote groepen mensen op een persoonlijke manier 

bereikt worden (Kreuter et al., 2002). De anonieme computergestuurde aanpak kan 

ervoor zorgen dat mensen gemakkelijker en eerlijker antwoorden op de vragen die hen 

worden voorgelegd (De Vries & Brug, 1999).  

Maar ook tailoring heeft nadelen. Indien proefpersonen afhaken tijdens de vragenlijst, 

vooral bij lange vragenlijsten, ontvangen ze geen advies op maat.  

Bovendien bestaat het gevaar erin dat sommige doelgroepen over het hoofd worden 

gezien, aangezien ze geen computer hebben of hiermee niet vertrouwd zijn.   



Tenslotte bestaat de kans bij tailoring dat proefpersonen hun eigen gedrag gaan onder- 

of overschatten waardoor het advies niet correct zal zijn (Vandelanotte, 2003). 

Ondanks deze nadelen blijft tailoring één van de meeste beloftevolle 

interventietechnieken binnen de gezondheidspromotie.  

  

 

7.  Onderzoekshypothesen 

 

De laatste decennia is er wereldwijd een verontrustende daling van de prevalentie van 

fysieke activiteit bij jongeren en volwassenen. Dit heeft uiteraard ernstige 

gezondheidsgevolgen op lange termijn. Aangezien deze problematiek ook in 

Vlaanderen meer en meer voorkomt, lijkt het aangewezen de mate van fysieke activiteit 

bij adolescenten verder te onderzoeken.  

In het eerste deel van het onderzoek wordt nagegaan of er verschillen waarneembaar 

zijn in de mate van fysieke activiteit tussen jongens en meisjes. Hierbij wordt als 

hypothese gesteld dat jongens meer fysiek actief zullen zijn dan meisjes. 

 

De hoofdonderzoeksvraag peilt naar de effectiviteit van een schoolinterventie, die 

omgevingsveranderingen combineert met tailored interventies, na het eerste jaar van een 

twee jaar durende interventie bij studenten van de eerste graad van het secundair 

onderwijs. Na één jaar interventie wordt er verondersteld dat de mate van fysieke 

activiteit sterker is toegenomen bij de jongeren die deelnamen aan de interventie dan bij 

hun leeftijdsgenoten uit de controlegroep. Een derde hypothese luidt dat het betrekken 

van de ouders een positieve invloed heeft op de onderzoeksresultaten. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Methoden 

 

 

1. Procedure 
 

1.1. Selectie van de scholen en contactopname 

 

Om in aanmerking te komen voor dit onderzoek moesten de scholen zowel BSO- als  

TSO-opleidingen aanbieden aan leerlingen van de eerste graad. Vijfenzestig West-

Vlaamse scholen beantwoordden aan deze inclusiecriteria.  

Uit deze vijfenzestig West-Vlaamse scholen werden vijftien scholen ad random 

geselecteerd in de volgende drie condities: 

 

1. Interventiegroep met betrekking van de ouders 

2. Interventiegroep 

3. Controlegroep 
 

In mei/juni 2003 werden de eerste vijf scholen per conditie telefonisch en daarna 

schriftelijk gecontacteerd. Indien een school weigerde om deel te nemen werd de 

volgende school in de lijst gecontacteerd.  

 

Uit de totale proefgroep van 2991 leerlingen werden van 2625 (87%) leerlingen zowel 

pretest als posttest gegevens verzameld.  Bij sommige leerlingen ontbraken de pre- en 

posttest gegevens, door afwezigheid in de klas tijdens het invullen van de vragenlijst. 

Deze data werden als missing values ingegeven. De proefgroep van 2625 leerlingen 

bestond uit 1617 jongens of 61,6% en 1008 meisjes of 38,4%. De leerlingen, met een 

gemiddelde leeftijd van 13.1 ± 0,814 jaar, werden ad random verdeeld over de drie 

condities. De verdeling van de leerlingen over de drie condities wordt weergeven in 

tabel 1. 

 

 

 



Tabel 1: Het aantal scholen en leerlingen per conditie.  

 

1.2. Dataverzameling 

 

Begin september 2003 werden alle gegevens van de pretesten verzameld, de posttesten 

werden gepland in mei/juni 2004. 

Er werd een vragenlijst afgenomen die peilde naar de bewegingsgewoonten bij 

jongeren. 

 

Vooraf werd aan de ouders gevraagd een ‘informed consent’ te tekenen als toestemming 

voor de deelname van hun kind. De gegevens van de leerlingen zonder toelating werden 

niet verwerkt. Van de 2991 leerlingen kregen 2840 leerlingen de toestemming van de 

ouders, de ouders van 151 (5%) leerlingen gaven dus geen toestemming om deel te 

nemen. 

Begin september werden de vragenlijsten bezorgd aan de verantwoordelijke leerkracht 

of de directie. De verantwoordelijke ontving tevens een begeleidende brief met 

praktische informatie (zie bijlage). Deze verantwoordelijke leerkrachten stonden in voor 

de begeleiding van de leerlingen bij het invullen van de vragenlijst tijdens een lesuur of 

een vrij uur. Het invullen van de vragenlijst nam gemiddeld een half lesuur in beslag. 

Eind oktober/ begin november werden de vragenlijsten van de pretesten terug opgehaald 

op school. 

 

 

 

 

 

 

Condities Aantal scholen Aantal leerlingen Aantal jongens Aantal meisjes 

Interventie + ouders 5 1169 705 464 

Interventie – ouders 5 766 645 121 

Controle 5 690 267 423 

Totaal 15 2625 1617 1008 



2. Interventie ter promotie van fysieke activiteit  

 
Naar aanleiding van het steeds toenemende aantal kinderen met overgewicht kwam de 

interventie met als doel het ontwikkelen of behouden van een fysiek actieve levensstijl 

tot stand. De interventie was zowel gericht op de omgeving als op het persoonlijke en 

sociale niveau van de leerlingen.  

 

De interventie startte in september 2003, na afname van de eerste pretesten, en liep door 

tot de afname van de posttesten in mei/juni 2004. De interventie, bestaande uit een 

bewegings- en voedingsprogramma, kadert binnen de vakoverschrijdende eindterm 

gezondheidseducatie.  

Het deel van de interventie dat gericht is op fysieke activiteit heeft als doel jongeren aan 

te zetten om gemiddeld 60 minuten per dag matig tot intens fysiek actief te zijn.  

 

De vakoverschrijdende eindterm ‘gezondheidseducatie’ wordt vertaald in het volgend 

ontwikkelingsdoel met betrekking tot fysieke activiteit: 
 

• Leerlingen zien het belang in van een evenwichtige tijdsbesteding van (school)-

werk, rust , ontspanning, beweging en de invloed ervan op de lichaamsconditie. 

 

2.1. Samenstelling van een werkgroep 

 

In mei/juni 2003 werd in de tien interventiescholen een werkgroep samengesteld. 

De werkgroep bestond uit minstens vijf gemotiveerde leerkrachten. De werkgroep was 

verantwoordelijk voor de implementatie van de interventie op school. Tijdens het 

schooljaar werd eenmaal per trimester een vergadering gepland met de werkgroep en 

het onderzoeksteam om de implementatie te evalueren en eventueel verdere plannen te 

ontwikkelen.  

Alle leden van de werkgroep ontvingen een handleiding met een overzicht van de 

interventie, tips en suggesties om de interventie te implementeren.  

 

 



2.2. De interventie 

 

2.2.1. Omgevingsinterventie 
 

2.2.1.1. Extra sportmateriaal 

Sportmateriaal werd ter beschikking gesteld tijdens de pauzes. Zo ontving elke school 

een kist met bewegingsmateriaal die in een klas of op de speelplaats werd geplaatst. Bij 

het begin van elke pauze konden leerlingen materiaal uit de kist halen. Boven deze kist 

werden posters opgehangen, die leerlingen stimuleerden om gebruik te maken van het 

materiaal. Er werden tevens suggesties gegeven om tijdens de lessen lichamelijke 

opvoeding de schijnwerper te richten op rope skipping. Leerlingen zouden dit dan 

tijdens de pauzes gemakkelijk kunnen oefenen.  

 

2.2.1.2. Extra bewegingsactiviteiten 

De scholen werden aangemoedigd om extra bewegingsactiviteiten te organiseren, zowel 

tijdens als na de schooluren. In de interventiemap werden onder andere volgende 

suggesties gedaan: 

• Extra bewegingsactiviteiten worden georganiseerd tijdens de middag, na de 

schooluren of op woensdagnamiddag. 

• De bewegingsactiviteiten kunnen bekend gemaakt worden via een uithangbord, 

de invulling van deze activiteiten werd uitgewerkt door de werkgroep.  

• Tijdens een sport- en bewegingsweek georganiseerd op school, komen lesgevers 

uit sportclubs en sportdiensten uit de buurt tijdens de middagpauzes informatie 

geven over hun sportinstantie. 

• Eenmaal per maand wordt op woensdagnamiddag een bewegingsnamiddag 

georganiseerd. Deze namiddag kan ingevuld worden met onder andere 

bosspelen, samenwerkingsspelen, een zoektocht en een fietstocht.  

 

 

 

 

 



2.2.1.3. Actief transport van en naar school 

Leerlingen werden aangemoedigd om zoveel mogelijk te voet of met de fiets naar 

school te komen. Het motiveren van leerlingen gebeurde via posters in de klassen, acties 

aan de fietsenstallingen, … 

  

2.2.2. Interventie op individueel niveau 
 

Men trachtte de leerlingen zo persoonlijk mogelijk te benaderen, door ze een 

individueel op maat gemaakt advies te geven over hun mate van fysieke activiteit. Bij 

op maat gemaakte adviezen is er geen rechtstreeks contact met een gezondheidswerker, 

alle interactie verloopt via de computer. Er werd aan de leerlingen gevraagd een 

geautomatiseerde vragenlijst in te vullen. Deze vragenlijst bestond uit drie delen 

(Vandelanotte, 2003). In het eerste deel werd gevraagd naar de demografische factoren 

(leeftijd, geslacht, lichaamsgewicht, …). In het tweede deel trachtte men zo veel 

mogelijk te weten te komen over de mate van fysieke activiteit (datgene dat men wil 

beïnvloeden). Het derde deel bestond uit vragen over de psychosociale determinanten 

van fysieke activiteit. De antwoorden op deze vragen bepaalden hoe het advies op maat 

eruitzag. Na het beëindigen van de vragenlijst verscheen meteen een aangepaste 

feedback (advies) op het scherm (Vandelanotte et al., 2005). Het advies op zich bestond 

uit verschillende delen (Vandelanotte, 2003): een algemene inleiding die niet getailored 

was en dus voor iedereen gelijk en vervolgens een deel met ‘normatieve feedback’ 

waarin het gedrag van de leerling vergeleken werd met de norm van fysieke activiteit.  

Het laatste deeltje, tenslotte, bevatte informatie, tips en suggesties die de leerling 

moeten motiveren om meer fysiek actief te zijn.  

De inhoud en context van het advies op maat werd bepaald aan de hand van het ‘Theory 

of Planned Behavior’ van Ajzen en Fisbein en het ‘Transtheoretsich Model’ van 

Prochaska en DiClemente (Vandelanotte, 2003). De theorie van gepland gedrag vertrekt 

vanuit de veronderstelling dat het gedrag kan worden voorspeld door de intentie (Ajzen, 

1988). Het uiteindelijke gedrag en de intentie tot, zullen beïnvloed worden door de 

gedragscontrole, de attitude en de subjectieve norm (Sutton, 1997). Bij het opstellen van 

het advies op maat werd beroep gedaan op de Theory of Planned Behavior om de 

proefpersonen persoonlijke en relevante feedback te geven over hun intenties, attituden, 

zelfeffectiviteit en het belang van sociale ondersteuning.  



Men tracht ook kennis, voordelen en nadelen van de gedragsverandering omtrent 

fysieke activiteit mee te geven (Vandelanotte, 2005; Ajzen, 1988).  

Het transtheoretisch model ziet gedragsverandering als een proces dat verloopt 

doorheen vijf verschillende stadia. Elk stadium vereist een andere aanpak aangepast aan 

de specifieke noden van het individu (De Bourdeaudhuij & Brouckaert, 2000). 

In de vragenlijst werd nagegaan in welke fase de jongeren zich bevonden door te vragen 

of zij van plan waren meer te bewegen of te sporten in de toekomst?   

- Neen (precontemplatiefase) 

- Ja, binnen de 6 maanden (contemplatiefase) 

- Ja, binnen 1 maand (preparatiefase) 

- Ik ben deze maand begonnen met meer te sporten en te bewegen en ik ben van 

plan om steeds meer te bewegen en te sporten (actiefase) 

Bij jongeren die reeds begonnen zijn met sporten werd gevraagd hoe lang ze dit al 

deden om een onderscheid te kunnen maken tussen de actiefase (begonnen in de 

voorbije 6 maand) en de consolidatiefase (ik doe dit al meer dan 6 maand). 

In het eerste stadium, de precontemplatiefase, bevinden zich jongeren die geen enkele 

intentie hebben om meer fysiek actief te zijn binnen de zes maanden (De Bourdeaudhuij 

& Crombez, 2000). Via het advies op maat is het belangrijk om deze jongeren bewust te 

maken van het probleem van fysieke inactiviteit en hen kennis bij te brengen via 

gezondheidsnormen. In dit stadium zal het advies erg onpersoonlijk zijn en algemene 

informatie bevatten (Vandelanotte et al., 2005). 

In de contemplatiefase hebben jongeren de bedoeling om binnen de zes maanden hun 

gedrag aan te passen. In deze fase gebeurt een afweging van de voor- en nadelen van de 

gedragsverandering (De Bourdeaudhuij & Crombez, 2000). Het advies op maat geeft 

dezelfde informatie als het vorige stadium, hoewel de informatie in deze fase op een 

persoonlijke manier zal worden overgebracht. Het is de bedoeling de proefpersonen te 

overtuigen om tot gedragsverandering te komen (Vandelanotte et al., 2005). 

Jongeren die zich in het derde stadium, de preparatiefase bevinden, wensen binnen de 

maand hun gedrag te veranderen. Deze jongeren zijn sterk gemotiveerd en hebben nood 

aan concrete informatie over hoe ze de gedragsverandering het best aanpakken (De 

Bourdeaudhuij & Crombez, 2000). 



De voorlaatste fase is de actiefase waarbij jongeren reeds voldoende bewegen, maar dit 

nog niet langer dan zes maand. Het is van het uiterste belang dat deze jongeren een 

concreet plan krijgen met realistische, toch uitdagende doelen. Succeservaringen 

werken in deze fase erg motiverend (De Bourdeaudhuij & Crombez, 2000). Het advies 

op maat heeft in dit stadium een ondersteunende functie (Vandelanotte et al., 2005).  

Tenslotte is er de laatste fase, de consolidatiefase, waarbij jongeren reeds langer dan zes 

maand voldoende fysiek actief zijn. Belangrijk in deze fase is de externe ondersteuning 

van anderen (De Bourdeaudhuij & Crombez, 2000, Vandelanotte et al., 2005). 

Vandelanotte (2004) ontwikkelde en evalueerde een fysieke activiteitsinterventie die 

gebruik maakte van de Nederlandse versie van de internationale fysieke 

activiteitsvragenlijst (IPAQ). Uit de resultaten van de betrouwbaarheidsstudie blijkt dat 

de intraclass correlatiecoëfficiënten variëren tussen 0,60-0,83. De correlaties tussen de 

computerversie en de papieren versie van de IPAQ waren hoog. En een matige 

correlatie tussen de computerversie van de IPAQ en de accelerometers werd 

teruggevonden voor de totale fysieke activiteit (Corneel Vandelanotte et al., 2004). 

Hieruit kan worden besloten dat de Nederlandstalige versie van de IPAQ voldoende 

betrouwbaar en valide is. In de gebruiksvriendelijkheidstudie (Vandelanotte & De 

Bourdeaudhuij, 2003) werden hoge aanvaardbaarheid- en haalbaarheidsscores gevonden 

tussen de verschillende ‘stages of chance’, de geslachten, de leeftijdsgroepen, de 

verschillende onderwijsniveaus en de mate van vertrouwdheid met computergebruik. 

Uit de resultaten blijkt dat deze computer- tailored interventie een aanvaardbaar en 

uitvoerbaar hulpmiddel is om fysieke activiteit te bevorderen.   

 

 

3.  Meetinstrumenten 

 
3.1. Vragenlijst 

 

De vragenlijst ‘Fysieke Activiteit’ (zie bijlage) is gebaseerd op de Flemish Physical 

Activity Questionnaire (Phillipaerts R., 2004). De validiteit en betrouwbaarheid werden 

onderzocht in een afzonderlijke studie (Phillipaerts R., 2005). 



De betrouwbaarheid werd onderzocht aan de hand van een test-retest waarbij 

intraclass correlatie (ICC) coëfficiënten en Kappa-waarden werden berekend. Deze twee 

testen werden afgenomen met een interval van een week. Algemeen liggen de intraclass 

correlatie coëfficiënten steeds boven 0.70. Dit duidt op een goede betrouwbaarheid. 

ICC-coëfficiënten tussen 0.60 en 0.70 werden enkel gevonden voor de totale tijd 

gespendeerd aan  transport en sportdeelname (R= 0.68).  

 

De validiteit werd onderzocht door het berekenen van de Pearson correlatie 

coëfficiënten tussen de vragenlijst en de Computer Science and Application 

accelerometer (CSA). De accelerometer registreert op- en neerwaartse versnellingen. 

Naast de accelerometer vulden de proefpersonen ook een logboek in met een duidelijke 

omschrijving van de activiteiten en hun intensiteit. Aan de hand hiervan werden 

onvolledige CSA- gegevens aangevuld. De vragen in verband met sport en fysieke 

activiteit zijn significant gecorreleerd met CSA (r tussen 0.48 en 0.78).  

De vragen die peilden naar transport (actief transport van en naar school en tijdens de 

vrije tijd) vertonen geen relatie met de CSA (r varieert tussen - 0.29 en 0.09).  

 

Algemeen kan gesteld worden dat de FPA- Questionnaire voldoende betrouwbaar en 

valide is. De vragenlijst die gebruikt werd bij dit onderzoek, sluit nauw aan bij de 

FPAQ. Hierdoor werd het niet nodig geacht de validiteit en betrouwbaarheid nogmaals 

na te gaan. De vragenlijsten werden vooraf ingevuld door een leerling uit het 

buitengewoon lager onderwijs en een leerling uit het zesde leerjaar om na te gaan of de 

vragen voldoende eenvoudig waren voor leerlingen uit het BSO en het TSO. 

 

De gebruikte vragenlijst in verband met fysieke activiteit kan onderverdeeld worden in 

twee delen. In het eerste deel worden demografische factoren bevraagd waaronder 

leeftijd, geslacht, woonplaats, gezinssamenstelling (hoeveel broers/zussen) en socio- 

economische status. In het tweede deel werd de totale fysieke activiteit bepaald door te 

peilen naar de tijd gespendeerd aan actief transport en de tijd gespendeerd aan sport. De 

index actief transport delen we op in het actief transport van en naar de school en het 

actief transport in de vrije tijd. Voor het actief transport van en naar de school vraagt 

men naar de wijze van verplaatsing: met de fiets, te voet, met de auto/trein/bus, met een 



motorvoertuig of met step/autopet/skeelers. De volgende vraag gaat na of de leerlingen 

’s middags al dan niet naar huis gaan. Indien men naar huis gaat, wordt gevraagd aan te 

duiden op welke dagen men dit doet. Om het actief transport in de vrije tijd na te gaan  

richten de vragen zich op het aantal minuten wandelen en fietsen om ergens heen te 

gaan in de week en tijdens het weekend.  

De totale tijd gespendeerd aan sport (index sport) werd bekomen door de som van de 

lessen lichamelijke opvoeding, de sport extracurriculair en sport tijdens de vrije tijd. Er 

werd gevraagd naar het aantal uren lichamelijke opvoeding of sport per week. Om de 

index extracurriculaire sport te bepalen werd nagegaan of de school de mogelijkheid 

bood om aan sport of beweging te doen. Men peilde naar het al dan niet deelnemen aan 

bepaalde activiteiten. Indien men deelnam werd er gevraagd naar de activiteit, het 

moment en het aantal uren. Vervolgens werd er gevraagd naar de drie belangrijkste 

sporten die de leerling het meest beoefent tijdens zijn vrije tijd om de index sport tijdens 

de vrije tijd te kunnen bepalen.  

Er werd tevens gevraagd of men deze sport elke week beoefent. Indien ja, werd 

gevraagd aan te duiden hoeveel keer per week men dit doet. Indien neen, werd gevraagd 

hoe vaak men deze sport beoefent? 

Door de tijd gespendeerd aan actief transport van en naar school en de index 

extracurriculaire sport op te tellen werd een index schoolgerelateerde fysieke activiteit 

gecreëerd. 

 

 

4.  Data analyse 

 
In het kader van dit onderzoek werden de gegevens van de vragenlijsten ingegeven in 

SPSS voor Windows 11.0 (SPSS Inc. Chicago, IL). Door middel van frequentietabellen, 

spreidingsdiagrammen en boxplotten werden uitbijters opgespoord, en als missing 

values ingegeven.  

In een eerste analyse werd aan de hand van Independent sample t-testen een 

vergelijking gemaakt tussen jongens en meisjes op baseline-niveau. Hierbij werden 

gemiddelden, standaarddeviaties en percentages van de verschillende onderzochte items 

berekend.  



Repeated measures Anova’s met tijd (pre of post) als within subjects factor en conditie 

(interventiegroep met ouders, interventiegroep zonder ouders, controlegroep) als 

between subjects factor werden gebruikt om onderzoeksresultaten na te gaan.  

Waarden van p kleiner dan 0.05 worden beschouwd als statistisch significant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Resultaten 

 

 

1.  Vergelijking van de indexen van fysieke activiteit tussen de 

geslachten 

 
De verschillen in mate van fysieke activiteit tussen jongens en meisjes zijn weergegeven 

in tabel 2. Uit de tabel kunnen we besluiten dat jongens op alle indexen van fysieke 

activiteit beter scoren dan meisjes. De algemeen aanvaarde minimumnorm is bij 

jongeren vastgelegd op 60 minuten matig tot intense fysieke activiteit per dag. Wanneer 

we de index totale fysieke activiteit bekijken, besluiten we dat 19,6% van de jongens 

niet voldoet aan de norm, terwijl 35,5% van de meisjes onvoldoende fysiek actief zijn. 

Het grootste verschil tussen de geslachten is waarneembaar in de mate waarin men aan 

sport doet. Het verschil in tijd gespendeerd in actief transport tussen jongens en meisjes 

is hoofdzakelijk merkbaar in de tijd gespendeerd aan het actief transport in de vrije tijd 

waar jongens gemiddeld 9 min/dag hoger scoren dan meisjes. Daar waar de tijd 

gespendeerd aan actief transport van en naar de school gemiddeld slechts met 1 min/dag 

verschilt tussen de geslachten.  

Jongens doen gemiddeld 4 min/dag meer aan schoolgerelateerde fysieke activiteit dan 

meisjes, hiervan doen jongens gemiddeld 3 min/dag meer aan extracurriculaire sport en 

1 min/dag meer aan actief transport van en naar de school.  

Opmerkelijk is het verschil in tijd besteed aan fysieke activiteit tijdens de vrije tijd 

tussen jongens en meisjes. Meisjes spenderen gemiddeld 33 min/dag minder tijd aan 

fysieke activiteit tijdens de vrije tijd in vergelijking met jongens. 

 

 

 

 

 

 

 



Tabel 2: Vergelijking van de indexen van fysieke activiteit tussen de geslachten 

 

 
***p < 0,001, **p < 0,01, *p < 0,05 

 

 Jongens 

X + SD 

Meisjes 

X + SD 

T- waarde 

Aantal (N) 1508 955  

Index totale FA  

(index sport + 

index actief transport) 

121,43 + 71,09 84,53 + 50,25 15,068*** 

Index sport  

(index sport vrije tijd + 

index sport extracurriculair + 

lessen LO)  

66,28 + 55,53 39,67 + 37,49 14,190*** 

Index actief transport 

(index actief transport school 

+ index actief transport vrije 

tijd) 

55,15 + 34,40 44,86 + 27,02 8,264*** 

Index schoolgerelateerde FA 

(index  sport extracurriculair + 

index  actief transport school) 

19,77 + 19,11 15,58 + 13,96 6,271*** 

Index sport vrije tijd 
 

51,36 + 52,90 27,61 + 36,12 13,23*** 

Index sport extracurriculair 
 

4,75 + 10,44 1,89 + 6,62 8,307* 

Index actief transport school 
 

15,04 + 16,12 13,80 + 12,40 2,320* 

Index actief transport vrije tijd 
 

40,67 + 28,26 31,60 + 23,78 8,713*** 

Index sport zonder LO 
 

56,11 + 55,48 29,51 + 37,47 14,197*** 

Index FA vrije tijd 
 

91,66 + 65,87 58,79 + 46,68 14,470*** 



2. Vergelijking van de veranderingen in mate van fysieke activiteit 

tussen de verschillende condities 

 

Tabel 3 geeft de verschillen in evolutie in mate van fysieke activiteit tussen de drie 

condities bij jongens weer. 

Er zijn verschillen in evolutie waarneembaar in de indexen schoolgerelateerde fysieke 

activiteit (p<0,001), actief transport van en naar de school (p<0,05), actief transport 

tijdens de vrije tijd (p<0,001) en tenslotte de index sport extracurriculair (p<0,001). De 

evolutie in de index schoolgerelateerde fysieke activiteit en de index actief transport van 

en naar de school verschilt tussen de controlegroep en beide interventiegroepen. Bij 

jongens was de interventie effectief in het verhogen van de tijd gespendeerd aan 

schoolgerelateerde fysieke activiteit (p<0,001). Jongens uit beide interventiegroepen 

waren gemiddeld 7 min/dag meer fysiek actief op school na één schooljaar, terwijl bij 

jongens uit de controlegroep geen veranderingen werden waargenomen. Dit wil zeggen 

dat jongens uit beide interventiegroepen wekelijks gemiddeld 49 minuten meer 

bewegen dan de jongens uit de controlegroep. De interventie resulteerde in een 

significant (p<0,001) grotere toename in tijd gespendeerd aan sport op school 

extracurriculair. Waar in de beide interventiegroepen een stijging met gemiddeld meer 

dan 4 min/dag, of 28 min/week werd waargenomen, bleef de tijd gespendeerd aan sport 

extracurriculair nagenoeg constant in de controlegroep. 

Jongens uit beide interventiegroepen verhoogden de tijd gespendeerd aan actief 

transport van en naar de school (p<0,05) met meer dan 1,5 min/dag gemiddeld, terwijl 

bij jongens uit de controlegroep een daling met gemiddeld 1 min/dag werd 

waargenomen. Voor de index actief transport tijdens de vrije tijd verschilt (p<0,001) de 

interventiegroep zonder ouders significant van zowel de interventiegroep met ouders als 

van de controlegroep. Bij de interventiegroep met ouders en de controlegroep werd een 

daling met gemiddeld 12 min/dag waargenomen voor de tijd gespendeerd aan actief 

transport tijdens de vrije tijd. Jongens uit de interventiegroep zonder ouders spenderen 

gemiddeld 17 min/dag minder tijd aan actief transport tijdens de vrije tijd.  

 

 



In tegenstelling tot de reeds besproken indexen werden geen significante verschillen 

waargenomen voor de index totale fysieke activiteit, de index sport en de index actief 

transport. Opmerkelijk hierbij is de afwezigheid van significante verschillen bij indexen 

die de mate van fysieke activiteit tijdens de vrije tijd bepalen (index fysieke activiteit 

tijdens de vrije tijd, index sport tijdens de vrije tijd en de index sport zonder LO). 

 

De resultaten van de vergelijking van de veranderingen in mate van fysieke activiteit 

tussen de verschillende condities bij meisjes zijn weergeven in tabel 4. 

De resultaten voor de index schoolgerelateerde fysieke activiteit (p<0,001), de index 

actief transport van en naar de school (p<0,08) en de index extracurriculaire sport 

(p<0,001) wijzen op een verschil in evolutie tussen de drie condities. Na het uitvoeren 

van de posthoc-testen kunnen we besluiten dat de controlegroep steeds significant 

slechter evolueert dan de interventiegroep met ouders als de interventiegroep zonder 

ouders. Meisjes uit beide interventiegroepen verhoogden de tijd gespendeerd aan 

schoolgerelateerde fysieke activiteit met gemiddeld 4 minuten per dag, terwijl bij 

meisjes uit de controlegroep een daling met gemiddeld 1min/dag werd waargenomen. 

De interventie resulteerde in een significant grotere toename in tijd gespendeerd aan 

sport op school extracurriculair. Waar in de interventiegroep met ouders een stijging 

met gemiddeld meer dan 3 min/dag werd waargenomen en de interventiegroep zonder 

ouders gemiddeld 2 min/dag meer tijd spendeerde aan extracurriculaire sport na een 

schooljaar, bleef de tijd gespendeerd aan sport extracurriculair nagenoeg constant in de 

controlegroep. 

De tijd gespendeerd aan actief transport van en naar school werd verhoogd door de 

interventiegroep zonder ouders met gemiddeld meer dan 1 min/dag, waar in de 

interventiegroep met ouders de tijd gespendeerd aan actief transport van en naar school 

nagenoeg constant bleef. Bij meisjes uit de controlegroep werd een daling met 

gemiddeld 1 min/dag waargenomen voor de tijd gespendeerd aan actief transport van en 

naar school.  

 

 

 



Ook bij meisjes zijn er geen significante verschillen waarneembaar voor de index totale 

fysieke activiteit, index sport en de index actief transport.  

Analoog met de resultaten van de jongens, is het ontbreken van significante verschillen 

voor de indexen die de mate van fysieke activiteit tijdens de vrije tijd meten bij meisjes 

(index fysieke activiteit tijdens de vrije tijd, index sport tijdens de vrije tijd, index actief 

transport tijdens de vrije tijd en de index sport zonder LO). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabel 3: Vergelijking van de veranderingen in mate van fysieke activiteit tussen de 

interventiegroep met ouders (I+O), de interventiegroep (I) en de controlegroep bij 

jongens. 
 

    N  Pre        Post         TijdXConditie 

                       Mean ± SD              Mean ± SD                       F-value  

Index totale FA 

 I + O 705               115.58 ± 74.62 108.65 ± 57.31                 0.47 

I 645       110.65 ± 81.86 103.70 ± 62.82  

 C 267           105.94 ± 60.64  94.16 ± 48.99              

Index sport  

I + O 705                65.34 ± 56.52  65.12 ± 49.15   0.88 

 I 645                58.84 ± 58.49  59.96 ± 56.00    

 C 267                55.49 ± 47.84  56.15 ± 42.09    

Index schoolgerelateerde FA 

I + O 705                18.36 ± 19.34  25.38 ± 20.22   14.05*** b,c

 I 645                16.65 ± 19.76  24.50 ± 22.01    

 C 267                21.65 ± 15.99  21.78 ± 16.71    

Index  FA vrije tijd  

I + O 705                87.86 ± 67.50  73.05 ± 49.50   0.30 

I 645                85.08 ± 72.63  68.96 ± 55.77   

 C 267                74.64 ± 55.40  62.30 ± 43.04   

Index actief transport school  

I + O  651               14.98 ± 16.35 16.42 ± 16.64   2.94*                       b,c  

I 569                15.06 ± 17.48 16.53 ± 18.42    

 C 257                15.86 ± 12.17 14.79 ± 12.69   

Index actief transport vrije tijd 

I + O 651                39.37 ± 26.92 27.93 ± 13.62   6.88*** a,c

 I 569                43.95 ± 29.93 26.92 ± 13.35   

 C 257                36.57 ± 27.47 23.72 ± 13.19   

Index actief transport 

I + O 705                50.23 ± 34.58 43.53 ± 22.55   2.82  

I 645                51.80 ± 39.33 43.74 ± 22.89   

 C 267                50.45 ± 32.33 38.01 ± 18.31   

 

 

 



Index sport extracurriculair 

I + O 705                  4.45 ± 10.17  9.39 ± 11.66   9.53*** b,c

 I 645                    3.36 ± 9.14  7.69 ± 11.54    

 C 267                  6.39 ± 11.48  7.18 ± 10.67    

Index sport zonder LO 

I + O 705                55.86 ± 55.75 54.89 ± 49.18   0.07  

I 645                49.67 ± 57.41 49.71 ± 55.91   

 C 267                45.82 ± 47.43 46.08 ± 42.07   

Index sport vrije tijd 

I + O 705                51.41 ± 53.45 45.51 ± 44.64   0.89  

I 645                46.31 ± 54.60 42.02 ± 51.63   

 C 267                39.44 ± 43.88 38.89 ± 37.88   

 

a) De interventiegroep met ouders verschilt van de interventiegroep zonder ouders 

b) De interventiegroep met ouders verschilt van de controlegroep 

c) De interventiegroep zonder ouders verschilt van de controlegroep 
***p < 0.001, **p < 0.01, *p < 0.05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabel 4: Vergelijking van de veranderingen in mate van fysieke activiteit tussen de 

interventiegroep met ouders (I+O), de interventiegroep (I) en de controlegroep bij 

meisjes 

 

    N  Pre        Post           Tijd X Conditie 

Min/dag                    Mean ± SD              Mean ± SD                F- value 

 

Index totale FA 

 I + O 464         76.98 ± 53.75 78.65 ± 43.40  2.40  

I 121                 77.13 ±55.78 76.85 ± 46.42   

 C 423                82.04 ± 50.75 76.09 ± 40.94   

Index sport  

I + O 464        35.02 ± 37.24         41.23 ± 36.01  2.27 

 I 121                38.86 ± 37.39        40.13 ± 38.98    

 C 423               38.91 ± 37.93        39.74 ± 33.90    

Index schoolgerelateerde FA 

I + O 464                13.80 ± 13.78 18.26 ± 15.54  16.22***                                      b,c  

I 121                  8.76 ± 13.48 13.01 ± 16.92    

 C 423                17.14 ± 13.91 16.12 ±12.57   

Index  FA vrije tijd  

I + O 464                53.92 ± 48.22         50.39 ± 37.85  0.25  

I 121                58.33 ± 50.56 53.15 ± 41.86   

 C 401                55.20 ± 45.62 49.52 ± 36.81   

Index actief transport school  

I + O 425                14.17 ± 13.15 14.40 ± 13.13  2.86*                                             b,c  

I 112                  8.02 ± 12.36   9.63 ± 15.03    

 C 401                14.89 ± 11.19 13.84 ± 11.08   

Index actief transport vrije tijd 

I + O 425               31.54 ± 24.88  23.01 ± 12.37  0.49  

I 112               33.31 ± 26.25  27.16 ± 13.42   

 C 401               30.52 ± 21.90  22.33 ± 12.68   

Index actief transport  

I + O 464                41.96 ± 29.79 37.43 ± 18.65  1.90 

I 121                38.26 ± 30.91 36.73 ± 21.04   

 C 423                43.12 ± 25.81    36.36 ± 17.78   

 

 



Index sport extracurriculair 

I + O 464                    0.75 ± 3.66  3.89 ± 7.68  22.11***                        b,c  

I 121                    1.33 ± 6.10  3.11 ± 7.92   

 C 423                    2.95 ± 8.27  2.31 ± 6.21               

Index sport zonder LO 

I + O 464                25.75 ± 36.63 31.23 ± 36.00  2.34  

I 121                28.82 ± 36.49 29.43 ± 38.82   

 C 423                29.22 ± 37.54 29.27 ± 33.85   

Index sport vrije tijd 

I + O 464                25.00 ± 36.05 27.34 ± 34.02  0.50  

I 121                27.49 ± 35.72 26.33 ± 37.21   

 C 423                26.27 ± 35.23 26.96 ± 32.05   

 

a. De interventiegroep met ouders verschilt van de interventiegroep zonder ouders 

b. De interventiegroep met ouders verschilt van de controlegroep 

c. De interventiegroep zonder ouders verschilt van de controlegroep 
***p < 0.001, **p < 0.01, *p < 0.05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Discussie  

 

 

Het onderzoek dat in het kader van deze scriptie werd gevoerd, onderzocht de 

effectiviteit van het eerste jaar van een twee jaar durende schoolinterventie ter promotie 

van fysieke activiteit op de mate van zelfgerapporteerde fysieke activiteit. In het eerste 

deel van deze scriptie werd nagegaan of er verschillen waarneembaar zijn in de mate 

van fysieke activiteit tussen beide geslachten. Hierbij werd als hypothese gesteld dat 

jongens meer fysiek actief zouden zijn dan meisjes. De hoofdonderzoeksvraag peilde 

naar de effectiviteit van de schoolinterventie, na één jaar werd verondersteld dat de mate 

van fysieke activiteit sterker zou toegenomen zijn bij de jongeren die deelnamen aan de 

interventie dan bij hun leeftijdsgenoten uit de controlegroep. Een derde hypothese 

luidde dat het betrekken van de ouders een duidelijke positieve invloed zou hebben op 

de onderzoeksresultaten.   

 

De resultaten van de vergelijking tussen jongens en meisjes betreffende de hoeveelheid 

fysieke activiteit, stemmen overeen met de literatuur (Phillipaerts et al., 1999; Stewart et 

al., 2001; Pate et al., 2002; Datar & Sturm, 2004). Zoals in de onderzoekshypothese 

verondersteld werd, zijn jongens significant meer fysiek actief dan meisjes.  

Opmerkelijk is het verschil in tijd besteed aan fysieke activiteit tijdens de vrije tijd 

tussen jongens en meisjes. Meisjes spenderen gemiddeld een half uur per dag minder 

tijd aan fysieke activiteit tijdens de vrije tijd in vergelijking met jongens (91,66 ± 65,87 

min/dag). Bij de jongens uit dit onderzoek was 80,4% minstens 60 minuten matig tot 

intens fysiek actief per dag, terwijl 64,5% van de meisjes de norm haalde. De 

activiteitsgraad van deze populatie met een gemiddelde leeftijd van 13,1 jaar ligt erg 

hoog in vergelijking met de resultaten van de HBSC-studie. In Vlaanderen besloot de 

HBSC-studie dat slechts 28% jongens en 17% meisjes met een gemiddelde leeftijd van 

12,5 jaar beantwoordden aan de norm van 60 minuten per dag matig fysiek actief zijn. 

Aangezien meisjes duidelijk minder fysiek actief zijn dan jongens, is er nood aan 

interventies die op deze doelgroep inspelen.  

 



Een belangrijke factor hierbij is dat zowel jongens als meisjes de aangeboden 

activiteiten aantrekkelijk dienen te vinden (Jago & Baranowski, 2004). 

De omvang van deze cijfers moet echter met enige voorzichtigheid worden 

geïnterpreteerd aangezien alle vormen van fysieke activiteit samengenomen zijn. De 

totale hoeveelheid fysieke activiteit bestaat in deze scriptie enerzijds uit de totale 

hoeveelheid tijd gespendeerd aan sport (index sport), anderzijds uit de totale tijd 

gespendeerd aan actief transport (index actief transport). Een tweede reden om de 

omvang van de cijfers voorzichtig te interpreteren is het feit dat de hoeveelheid fysieke 

activiteit gemeten werd door zelfrapportage. Dit kan een vertekend beeld geven van de 

werkelijkheid, aangezien leerlingen zichzelf vaak verkeerd inschatten, en dan vooral 

overschatten (Sirard & Pate, 2001; Philippaerts et al., 1999). In deze scriptie werd de 

mate van fysieke activiteit gemeten aan de hand van een vragenlijst. Hoewel de ideale 

methode om fysieke activiteit bij jongeren te beoordelen nog ontbreekt, is de directe 

observatie momenteel de meest aangewezen criteriumnorm. In vergelijking met 

zelfrapportage geven meer objectieve meetmethoden zoals accelerometers en dubbel 

gemerkt water, lagere waarden van de hoeveelheid fysieke activiteit (Baranowski, 1988; 

Philippaerts et al., 1999; Trost et al., 2001; Pate et al., 2002). 

 

In het tweede luik van deze scriptie komt de onderzoeksvraag aan bod, waarbij het 

effect na een jaar van de schoolinterventie wordt nagegaan. De interventie slaagde erin 

om de fysieke activiteit op school te verhogen bij zowel jongens als meisjes. Ook de 

resultaten van de ICAPS- studie (’02-’04) wijzen op significante verschillen bij beide 

geslachten wat de mate van fysieke activiteit betreft na zes maanden interventie (Simon 

et al., 2004). Dit in tegenstelling tot de resultaten van de M-SPAN studie (Sallis et al., 

2003), waarbij enkel voor jongens significante verschillen tussen de condities werden 

waargenomen. Het succes van het effect op de schoolgerelateerde indexen is mogelijk te 

wijten aan de vaste structuur die men terugvindt binnen de school. Een tweede 

belangrijke factor is het feit dat leerlingen schoolplichtig zijn en dus eigenlijk 

gedwongen blootgesteld worden aan de interventie. Ook is sport op school gratis en 

daarom toegankelijker voor meer leerlingen.  

 



Voor de index extracurriculaire sport werden zowel bij jongens als bij meisjes 

significante verschillen waargenomen tussen de interventiegroepen en de controlegroep. 

Sallis et al. (2003) bekomen ook een significante toename van fysieke activiteit bij 

jongeren na hun interventie waarbij ze de lessen lichamelijke opvoeding combineerde 

met extracurriculaire sport. Ook het actief transport van en naar de school was 

significant verschillend bij beide geslachten. Dit in tegenstelling tot de enige reeds 

gebeurde studie (Rowland et al., 2003) omtrent actief transport bij jongeren uit het lager 

onderwijs die niet succesvol werd afgesloten. Algemeen kunnen we hieruit besluiten dat 

de school een beloftevol kanaal is bij de promotie van fysieke activiteit bij jongeren. 

Het verhogen van de fysieke activiteit in de vrije tijd, bleek veel moeilijker. Uit de 

bekomen resultaten van blijkt dat aangezien de interventie plaatsvond op school, de 

transfer naar activiteiten buiten de school erg moeilijk verliep. Een mogelijke oorzaak is 

de verminderde structuur in de vrij tijd in vergelijking met de structuur die we 

terugvinden binnen de school. Een andere oorzaak is het feit dat het moment van 

inschrijven voor sportclubs reeds voorbij was op het moment dat de interventie startte. 

Dit in tegenstelling tot de ICAPS- studie, waarbij de tussentijdse resultaten succesvolle 

resultaten weergeven (Simon et al., 2004).  

Waarbij de M-SPAN studie zich enkel richt naar omgevingsveranderingen binnen de 

schoolmuren, combineert de ICAPS- studie interventieactiviteiten binnen en buiten de 

school. In de huidige interventie wordt de combinatie van omgevingsveranderingen 

binnen de school met interventies op persoonlijk vlak gebruikt. Uit de resultaten blijkt 

dat binnen de school de gewenste effecten zijn behaald, maar aandacht moeten worden 

gericht aan het belang dat jongeren hechten aan een advies op maat. Verder onderzoek 

naar het promoten van fysieke activiteit tijdens de vrije tijd bij jongeren is hierbij 

noodzakelijk.   

 

Voor de significante indexen in onze studie is de gespendeerde tijd na het eerste jaar 

van de interventie steeds meer toegenomen voor de interventiegroep met ouders als voor 

de interventiegroep zonder betrekking van de ouders en dit voor beide geslachtsgroepen.  

Doch dient vermeld te worden dat de significante verschillen minimaal zijn in 

vergelijking met de interventiegroep zonder ouders.  



Bovendien werd analoog met de interventiegroep zonder ouders ook bij de 

interventiegroep met ouders geen significante verschillen waargenomen voor de index 

totale fysieke activiteit, de index sport en de index actief transport. Stewart et al. (2003) 

kwamen in hun onderzoek naar de invloed van ouders op de mate van fysieke activiteit 

bij jongeren tot dezelfde besluiten. Hieruit blijkt dat sociale ondersteuning een rol speelt 

bij het ontstaan en behoud van gedragsveranderingen omtrent fysieke activiteit bij 

jongeren, maar helaas niet het gewenste positieve effect geeft zoals verondersteld werd 

in de derde onderzoekshypothese.  

Biddle et al. (2004) wijzen op de nood van schoolinterventies die de omgeving van de 

jongeren betrekken in hun projecten, dit om tegenstrijdige informatie te vermijden. 

Leerlingen kunnen op school gemotiveerd worden fysiek actief te zijn, maar ook buiten 

de schoolmuren moet deze gedragsverandering aangemoedigd worden.  

 

Een belangrijke sterkte van dit onderzoek is het feit dat het een gerandomiseerd 

gecontroleerd design is bij een groot aantal jongeren. Een tweede sterkte is dat de 

school zelf de interventie geïmplementeerd heeft, dit is erg belangrijk naar de 

haalbaarheid toe. Een vaak voorkomend probleem bij lange termijn studies is dat vanaf 

het moment waarop de onderzoeker het onderzoek verlaat, ook de interventieactiviteiten 

zienderogen verminderen. Aangezien de school zelf verantwoordelijk was voor het 

implementeren van de interventie, is de kans reëel om het interventieconcept tot een 

geslaagd einde te brengen. 

Een belangrijke beperking van dit onderzoek is de gebruikte meetmethode met een reële 

kans op overschatting, zoals hoger reeds werd vermeld. 

  

Uitdagingen voor de toekomst liggen in het ontwikkelen van interventies, die erin 

slagen de fysieke activiteit tijdens de vrije tijd bij adolescenten te laten toenemen. 

Onderzoek is nodig om te bepalen hoe we tot dit effect kunnen komen, evenals verder 

onderzoek naar de rol van ouderlijke steun bij het promoten van fysieke activiteit bij 

jongeren noodzakelijk is.  

 

 



Aangezien de school een belangrijk kanaal is voor het promoten van fysieke activiteit 

bij adolescenten, dient men hier belang aan te hechten bij het opstellen van nieuwe 

interventieprogramma’s. Verder onderzoek is echter aangewezen voor de verbetering en 

optimalisering van deze schoolinterventies.  

Waar willen we naartoe? Het formuleren van concrete leeftijdspecifieke 

bewegingsadvisering met de bedoeling aantoonbare gezondheidswinst te boeken op 

korte, maar vooral op middellange en lange termijn. 
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Bijlage 1: Vragenlijst voor fysieke activiteit 
 

Fysieke activiteit 

 

 

Schrijf hieronder je naam (voornaam/ familienaam): 

 

Mijn voornaam is _______________________________ 

Mijn familienaam is _____________________________ 

 

Schrijf hieronder in welke klas je zit 

 

Ik zit in klas _____________________ 

 

Hoe moet je de vragenlijst invullen? 

Vul de vragen in door in elke rij 1 bolletje te kleuren, bij sommige vragen moet je ook 

zelf iets opschrijven. Hieronder staat een voorbeeldje. Begin met invullen vanaf de 

volgende pagina! 
 

Bijvoorbeeld: 
 

Ik vind van mezelf dat ik meer moet bewegen: 

Helemaal niet 

akkoord 

� 

Eerder niet 

akkoord 

� 

Soms wel/ niet 

akkoord 

� 

Eerder wel 

akkoord 

� 

Helemaal 

akkoord 

� 

 
 

Veel succes 

& 

Bedankt voor de medewerking !!! 



Fysieke activiteit 
 

De meeste vragen kunnen beantwoord worden door 1 bolletje te kleuren naast je 

antwoord. Bij sommige vragen moet je zelf je antwoord opschrijven. 

 

1. Hoe oud ben je nu?.......................Jaar 

 Geboortedatum:……/……./19…….. 
 

2. Ben je een jongen of een meisje? (kleur 1 bolletje) 

 O  Jongen 

 O  Meisje 

 

3. Waar woon je? (kleur 1 bolletje) 

 O  Bij je beide ouders 

 O  Alleen bij je moeder 

 O  Alleen bij je vader 

 O  Bij je moeder en haar nieuwe partner 

 O  Bij je vader en zijn nieuwe partner 

 O  Bij je grootouders of een ander familielid 

 O  In een instelling/op internaat 

 O  Alleen 

 O Andere:…………………. 

 

4. In welke stad of dorp woon je? ……………………………………………….. 

 

5. Hoeveel broers en/of zussen heb je?................................................................... 

 

6. Wat is het beroep van je vader?........................................................................... 

 

7. Wat is het beroep van je moeder?....................................................................... 

 

8. Hoeveel uur per week (=7 dagen) maak je huiswerk en/of studeer je gemiddeld? 

(buiten de lessen op school) 

   ……………………uur per week 



9. Hoeveel uur lichamelijke opvoeding of sport krijg je tijdens de week op school? 

(reken hier ook de zwemlessen bij) 

   ……………………uur per week 

 

10. Hoe ga je MEESTAL naar school? (kleur 1 bolletje en vul het aantal minuten in) 

 O  Met de fiets ………..minuten van thuis naar school 

 O  Te voet………...minuten van thuis naar school 

 O  Met de auto, trein, bus of motorfiets……minuten van thuis naar school 

O  Met de step, autopet, rollerblades, skeelers……minuten van thuis naar     

school 

 

11. Ga je over de middag naar huis? 

 O  Ja, op de volgende dagen: 

  O  Maandag    O  Donderdag 

  O  Dinsdag    O  Vrijdag 

 O  Nee 

 

12. Wat doe je meestal tijdens de   13. Wat doe je meestal tijdens de  

      speeltijd? (kleur 1 bolletje)        middagpauze? (kleur 1 bolletje) 

 O  Zitten      O  Zitten 

 O  Staan      O  Staan 

 O  Wandelen      O  Wandelen 

 O  Sporten/spelen     O  Sporten/spelen 

 

14. Kan je sport of beweging doen op jouw school? (buiten de lessen)(kleur 1 

bolletje) 

 O  Ja � ga nu naar vraag 15 

 O  Nee, op geen enkel moment � ga naar vraag 19 

 O  Ik weet het nog niet � ga naar vraag 19 

 

 

 

 

 



15. Op welke momenten kan je aan sport en beweging doen op school? Je mag  

meerdere antwoorden kleuren. 

 O  Tijdens de middagpauze    O  Op woensdagnamiddag 

 O  Tijdens de speeltijd    O  Bij klas- en 

     schooltornooien 

 O  Na de schooluren     O  Andere………………… 

 

16. Neem je aan één van deze activiteiten deel? (kleur 1 bolletje) 

 O  Ja � ga nu naar vraag 17 

 O Nee � ga nu naar vraag 19 

 

17. Aan welke activiteiten op school neem je deel? Je mag meerdere bolletjes kleuren 

 O  Sport tijdens de speeltijd    O  Sport op  

     woensdagnamiddag 

 O  Sport tijdens de middag    O  Klas- en schooltornooien 

 O  Sport na de schooluren    O  Andere……………….. 

 

18. Hoeveel uur besteed je aan deze sportactiviteiten op school? (speeltijd+over de 

middag+na de schooluren+woensdagnamiddag+klastornooien,…)(kleur 1 bolletje) 

 O  Af en toe      O  2 uur per week 

 O  1 uur per maand     O  3 uur per week  

 O  2 uur per maand     O 4 uur per maand 

 O  3 uur per maand     O  meer dan 4 uren per 

 O  1 uur per week          week: …………..uur  

 

19. Kan je op jouw school, tijdens de pauzes, het sportmateriaal (frisbees,   

springtouwen, ballen,…) gebruiken? (kleur 1 bolletje) 

 O  Ja � ga nu naar vraag 20 

 O  Nee � ga nu naar vraag 23 

 O  Ik weet het nog niet � ga nu naar vraag 23 

 

 

 



20. Op welke momenten kan je het sportmateriaal gebruiken? (Je mag meerdere 

antwoorden kleuren) 

 O  Tijdens de speeltijd    O  Op woensdagnamiddag 

 O  Tijdens de middag     O Andere:……………….. 

 O  Na de schooluren 

 

21. Gebruik je zelf soms het sportmateriaal? 

 O  Ja � ga nu naar vraag 22 

 O  Nee � ga nu naar vraag 23  

 

22. Op welke momenten gebruik jij het sportmateriaal? Je mag meerdere 

antwoorden kleuren 

 O  Tijdens de speeltijd    O  Op woensdagnamiddag 

 O  Tijdens de middag     O Andere:……………….. 

 O  Na de schooluren 

 

Bij de volgende vragen moet je een gewone week (=7 dagen) voor ogen nemen!!! 

 

23. Hoe verplaats je je MEESTAL in je VRIJE TIJD? 

 Bijvoorbeeld: Hoe ga je naar de sportclub, je vrienden, naar de film…? 

 PAS OP!  De verplaatsing van en naar school mag je niet meerekenen 

   Fietsen en wandelen als sport mag je ook niet meerekenen 

 

Tijdens de week (zonder verplaatsing naar school) 

 

Hoe lang (in het totaal) wandel je gewoonlijk per WEEKDAG om ergens heen te gaan, 

in je vrije tijd? Kleur 1 bolletje! 

 O  0-10 minuten     O  50-60 minuten 

 O  10-20 minuten     O 1h00-1h10 minuten 

 O  20-30 minuten     O meer dan 1h10 

 O  30-40 minuten         ………….minuten 

 O  40-50 minuten     



Hoe lang (in het totaal) fiets je gewoonlijk per WEEKDAG om ergens heen te gaan, in 

je vrije tijd? Kleur 1 bolletje 

 O  0-10 minuten     O  50-60 minuten 

 O  10-20 minuten     O 1h00-1h10 minuten 

 O  20-30 minuten     O meer dan 1h10 

 O  30-40 minuten         ………….minuten 

 O  40-50 minuten   

 

In het weekend 
 

Hoe lang (in het totaal) wandel je gewoonlijk per WEEKENDDAG om ergens heen te 

gaan, in je vrije tijd? Kleur 1 bolletje 

 O  0-10 minuten     O  50-60 minuten 

 O  10-20 minuten     O 1h00-1h10 minuten 

 O  20-30 minuten     O meer dan 1h10 

 O  30-40 minuten         ………….minuten 

 O  40-50 minuten   

 

Hoe lang (in het totaal) fiets je gewoonlijk per WEEKENDDAG om ergens heen te 

gaan, in je vrije tijd? Kleur 1 bolletje 

 O  0-10 minuten     O  50-60 minuten 

 O  10-20 minuten     O 1h00-1h10 minuten 

 O  20-30 minuten     O meer dan 1h10 

 O  30-40 minuten         ………….minuten 

 O  40-50 minuten   

 

24. Gedurende een normale week, hoeveel uur PER DAG zit je meestal neer? (Om 

televisie te kijken, om op de computer te spelen, om met de gameboy of playstation 

te spelen of om te lezen,…). De lessen in school mag je niet meerekenen. 

 Tijdens de week (maandag-vrijdag):.……………….uur……………….minuten 

 Tijdens het weekend (zaterdag – zondag):………..uur…….…………minuten 

 



25. Hoeveel keer PER WEEK doe je ZWARE FYSIEKE ACTIVITEITEN, 

gedurende minstens 20 minuten aan één stuk? Zware fysieke activiteiten zijn 

activiteiten waarbij je zweet en waarbij je sneller moet ademen. 

 O Geen enkele keer    O  5 keer per week 

 O  1 keer per week    O  6 keer per week 

 O  2 keer per week    O  7 keer per week 

 O  3 keer per week    O  meer dan 7 keer per 

 O  4 keer per week         week:…………….. 

 

26. Hoeveel keer in een normale week doe je MATIGE FYSIEKE 

ACTIVITEITEN, gedurende minstens 60 minuten op één dag? Matig fysieke 

activiteiten zijn activiteiten waarbij je een beetje sneller moet ademen dan 

normaal. 

 O Geen enkele keer    O  5 keer per week 

 O  1 keer per week    O  6 keer per week 

 O  2 keer per week    O  7 keer per week 

 O  3 keer per week    O  meer dan 7 keer per 

 O  4 keer per week         week:…………….. 

 

27. Geef de drie belangrijkste sporten die je tijdens je vrije tijd het meest beoefent. 

 LET OP! De les lichamelijke opvoeding en de sport op school tellen niet mee! 

 

 Mijn eerste sport 

 

O  Ik beoefen geen sport ���� ga nu naar vraag 28 op p.9 

O  Mijn eerste sport is:…………………………….. 

 

Doe je deze sport in een club? 

 O  Ja 

 O  Nee 

 

 

 



Doe je mee aan competitie (wedstrijden)? 

 O  Ja 

 O  Nee 

 

Doe je deze sport elke week? 

O  Ja, elke week ���� Hoeveel keer per week? (kleur 1 bolletje en vul ernaast 

in hoe lang je deze sport per keer doet) 

O  1 keer per week………uur……….minuten per keer 

O  2 keer per week………uur……….minuten per keer 

O  3 keer per week………uur……….minuten per keer 

O  4 keer per week………uur……….minuten per keer 

O  5 keer per week………uur……….minuten per keer 

O  6 keer per week………uur……….minuten per keer 

O  7 keer per week………uur……….minuten per keer 

O  meer dan 7 keer per week……………uur………..minuten 

 

O  Nee, niet elke week ���� Hoe vaak doe je deze sport? (kleur 1 bolletje en 

vul ernaast in hoe lang je deze sport per keer doet) 

  O enkele keren per jaar……….uur………….minuten per keer 

  O  1 keer per maand…………..uur…………minuten per keer 

O  2 keer per maand…………..uur…………minuten per keer 

O  3 keer per maand…………..uur…………minuten per keer 

 

Mijn tweede sport 

 

O  Ik beoefen geen tweede sport ���� ga nu naar vraag 28, op p.9 

O  Mijn tweede sport is:……………………………………….. 

 

Doe je deze sport in een club? 

 O  Ja 

 O  Nee 

 

 



Doe je mee aan competitie (wedstrijden)? 

 O  Ja 

 O  Nee 

 

Doe je deze sport elke week? 

O  Ja, elke week ���� Hoeveel keer per week? (kleur 1 bolletje en vul ernaast 

in hoe lang je deze sport per keer doet) 

O  1 keer per week………uur……….minuten per keer 

O  2 keer per week………uur……….minuten per keer 

O  3 keer per week………uur……….minuten per keer 

O  4 keer per week………uur……….minuten per keer 

O  5 keer per week………uur……….minuten per keer 

O  6 keer per week………uur……….minuten per keer 

O  7 keer per week………uur……….minuten per keer 

O  meer dan 7 keer per week……………uur………..minuten 

 

O  Nee, niet elke week ���� Hoe vaak doe je deze sport? (kleur 1 bolletje en 

vul ernaast in hoe lang je deze sport per keer doet) 

  O  enkele keren per jaar……….uur………….minuten per keer 

  O  1 keer per maand…………..uur…………minuten per keer 

O  2 keer per maand…………..uur…………minuten per keer 

O  3 keer per maand…………..uur…………minuten per keer 

 

Mijn derde sport 

 

O  Ik beoefen geen tweede sport ���� ga nu naar vraag 28, op p.9 

O  Mijn tweede sport is:……………………………………….. 

 

Doe je deze sport in een club? 

 O  Ja 

 O  Nee 

 

 



Doe je mee aan competitie (wedstrijden)? 

 O  Ja 

 O  Nee 

 

Doe je deze sport elke week? 

O  Ja, elke week ���� Hoeveel keer per week? (kleur 1 bolletje en vul ernaast 

in hoe lang je deze sport per keer doet) 

O  1 keer per week………uur……….minuten per keer 

O  2 keer per week………uur……….minuten per keer 

O  3 keer per week………uur……….minuten per keer 

O  4 keer per week………uur……….minuten per keer 

O  5 keer per week………uur……….minuten per keer 

O  6 keer per week………uur……….minuten per keer 

O  7 keer per week………uur……….minuten per keer 

O  meer dan 7 keer per week……………uur………..minuten 

 

O  Nee, niet elke week ���� Hoe vaak doe je deze sport. (kleur 1 bolletje en vul 

ernaast in hoe lang je deze sport per keer doet) 

  O enkele keren per jaar……….uur………….minuten per keer 

  O  1 keer per maand…………..uur…………minuten per keer 

O  2 keer per maand…………..uur…………minuten per keer 

O  3 keer per maand…………..uur…………minuten per keer 

 

28. Vind je van jezelf dat je genoeg beweegt en sport? 

 O  Ja � ga naar vraag 30 

 O  Nee � ga naar vraag 29 

 

 

 

 

 

 



29. Ben je van plan om MEER te bewegen of te sporten dan je nu doet? (kleur 1 

bolletje) 

 O neen � ga naar vraag 31 

 O  Ja, binnen de 6 maanden � ga naar vraag 31 

 O  Ja, binnen 1 maand � ga naar vraag 31 

O  Ik ben deze maand begonnen met meer te sporten en te bewegen en ik ben 

van plan om steeds meer te bewegen en te sporten � ga naar vraag 31 

 

30. Hoe lang beweeg je of sport je al genoeg? 

 O  Ik ben hiermee begonnen in de voorbije 6 maandag 

 O  Ik doe dit al meer dan 6 maandag 

 

31. Ben je nu ziek of gekwetst en kan je daardoor niet sporten of bewegen? 

 O  Ja 

 O  Nee 

 

32. Ik vind sporten en lichaamsbeweging: (kleur 1 bolletje) 

Helemaal  
niet leuk 
      O 

Niet leuk 
      O 

Soms niet 
leuk/soms leuk 
         O 

Leuk 
        O 

Zeer leuk 
       O 

 

33. Ik vind sporten en lichaamsbeweging: (kleur 1 bolletje) 

Zeer gevaarlijk 
      O 

Gevaarlijk 
      O 

Soms gevaarlijk/ 
soms veilig 
       O 

Veilig 
    O 

Zeer veilig 
      O 

 

34. Ik vind sporten en lichaamsbeweging: (kleur 1 bolletje) 

Zeer slecht 
      O 

Slecht 
      O 

Soms slecht/ 
soms goed 
       O 

Goed 
        O 

Zeer goed 
      O 

 

35. Ik vind sporten en lichaamsbeweging: (kleur 1 bolletje) 

Zeer ongezond 
      O 

Ongezond 
     O 

Soms ongezond/ 
soms gezond 
       O 

Gezond 
      O 

Zeer gezond 
       O 

 



36. Elke dag 1 UUR bewegen of sporten vind ik: 

Zeer moeilijk 
      O 

Moeilijk 
       O 

Soms moeilijk/ 
soms gemakkelijk 
       O 

Gemakkelijk 
       O 

Zeer 
gemakkelijk 
       O 

 

37. Hoe moeilijk is het om op jouw SCHOOL te bewegen of te sporten? 

Zeer moeilijk 
      O 

Eerder moeilijk 
       O 

Soms wel/  
niet moeilijk 
      O 

Eerder 
gemakkelijk 
       O 

Zeer 
gemakkelijk 
       O 

 

38. Hoe moeilijk is het om bij jou THUIS te bewegen of te sporten? 

Zeer moeilijk 
      O 

Eerder moeilijk 
       O 

Soms wel/  
niet moeilijk 
       O 

Eerder 
gemakkelijk 
        O 

Zeer 
gemakkelijk 
        O 

 

39. Denk je van jezelf dat je VEEL OF WEINIG beweegt/sport? 

Zeer weinig 
       O 

Weinig 
      O 

Soms weinig/ 
soms veel 
       O 

Veel 
      O 

Zeer veel 
       O 

 

40. Ik vind van mezelf dat ik elke dag 1 UUR moet bewegen of sporten. 

Helemaal niet 
akkoord 
      O 

Eerder niet 
akkoord 
      O 

Soms wel/  
niet akkoord 
        O 

Eerder wel 
akkoord 
       O 

Helemaal 
akkoord 
         O 

 

41. Mijn ouders moedigen mij aan om meer te sporten of te bewegen: 

Heb ik niet 
       O 

Zeker niet 
        O 

Niet 
      O 

Soms wel/ 
soms niet 
       O 

Wel 
     O 

Zeker Wel 
      O 

 

42. Mijn zussen en broers moedigen mij aan om meer te sporten of te bewegen: 

Heb ik niet 
       O 

Zeker niet 
        O 

Niet 
       O 

Soms wel/ 
soms niet 
       O 

Wel 
     O 

Zeker Wel 
        O 

 

43. Mijn vrienden moedigen mij aan om meer te sporten of te bewegen: 

Heb ik niet 
       O 

Zeker niet 
        O 

Niet 
      O 

Soms wel/ 
soms niet 
       O 

Wel 
     O 

Zeker Wel 
        O 

 



44. Mijn leerkrachten (buiten de les LO) moedigen mij aan om meer te sporten of 

te bewegen: 

Heb ik niet 
        O 

Zeker niet 
        O 

Niet 
      O 

Soms wel/ 
soms niet 
       O 

Wel 
      O 

Zeker Wel 
        O 

 

45. Met wie ga je soms samen sporten? (je mag meerdere bolletjes kleuren) 

 O  Met mijn ouders 

 O  Met mijn zussen of broers 

 O  Met mijn vrienden 

 O  Met iemand anders………………. 

46. Een reden om MEER te sporten of te bewegen vind ik: (kruis in elke rij 1 

bolletje) 

 Zeker 
niet 

Niet Soms wel/ 
soms niet 

Wel Zeker 
wel 

Dat ik gewicht verlies en dat mijn lichaam 
mooier wordt O O O O O 

Dat mijn conditie en mijn gezondheid 
verbetert O O O O O 

Dat ik samen met vrienden ben en nieuwe 
mensen leer kennen O O O O O 

Dat ik er plezier aan beleef O O O O O 
Dat ik wedstrijden kan spelen en de kick van 
te winnen kan voelen O O O O O 

Dat ik minder spanning, stress en verdriet 
voel O O O O O 

Dat andere mensen naar mij opkijken O O O O O 
Dat ik me kan ontspannen (na het vele 
schoolwerk dat ik heb) O O O O O 

 

47. Voor mij is een reden om TE WEINIG te bewegen of te sporten: 

…dat ik te weinig tijd heb 

Zeker niet 
       O 

Eerder niet 
         O  

Soms wel, 
soms niet 
       O 

Eerder wel 
         O 

Zeker wel 
        O 

 

…dat ik het niet kan volhouden  

Zeker niet 
        O 

Eerder niet 
         O 

Soms wel, 
soms niet 
       O 

Eerder wel 
        O 

Zeker wel 
        O 

 



…dat ik geen zin heb  

Zeker niet 
       O 

Eerder niet 
         O 

Soms wel, 
soms niet 
       O 

Eerder wel 
         O 

Zeker wel 
         O 

 

48. Voor mij is een reden om TE WEINIG te bewegen of te sporten: 

…dat ik ziek of gekwetst ben  

Zeker niet 
        O 

Eerder niet 
         O 

Soms wel, 
soms niet 
       O 

Eerder wel 
         O 

Zeker wel 
        O 

 

…dat ik persoonlijk problemen heb  

Zeker niet 
        O 

Eerder niet 
         O 

Soms wel, 
soms niet 
       O 

Eerder wel 
         O 

Zeker wel 
        O 

 

…dat ik het niet goed kan  

Zeker niet 
       O 

Eerder niet 
         O 

Soms wel, 
soms niet 
       O 

Eerder wel 
         O 

Zeker wel 
        O 

 

…dat het te duur is  

Zeker niet 
        O 

Eerder niet 
         O 

Soms wel, 
soms niet 
       O 

Eerder wel 
         O 

Zeker wel 
        O 

 

…dat ik geen vervoer heb  

Zeker niet 
        O 

Eerder niet 
         O 

Soms wel, 
soms niet 
       O 

Eerder wel 
         O 

Zeker wel 
        O 

 

…dat ik niet graag zweet  

Zeker niet 
        O 

Eerder niet 
         O 

Soms wel, 
soms niet 
       O 

Eerder wel 
         O 

Zeker wel 
        O 

 

…dat ik bang ben om uitgelachen te worden  

Zeker niet 
        O 

Eerder niet 
         O 

Soms wel, 
soms niet 
       O 

Eerder wel 
        O 

Zeker wel 
        O 

 



…dat er op school niet veel mogelijkheden zijn om te bewegen of te sporten tijdens 

de pauzes  

Zeker niet 
       O 

Eerder niet 
         O 

Soms wel, 
soms niet 
       O 
 

Eerder wel 
        O 

Zeker wel 
        O 

 



Bijlage 2: Begeleidende brief van de vragenlijst 
 

De vragenlijsten 
 

30-08-03 
 

Beste leerkracht, 
 

De vragenlijsten zijn zo opgesteld zodat het mogelijk moet zijn voor de leerlingen om deze 

zelfstandig in te vullen. De meeste vragen kunnen beantwoord worden door 1 bolletje te 

kleuren bij het juiste antwoord. Bij enkele vragen moeten de leerlingen zelf het antwoord 

invullen. Er zijn vier vragenlijsten per leerling: 

o Fysieke activiteit: duur gemiddeld 20 minuten. 

o Vetinname: duur gemiddeld 25 minuten. 

o Drank: duur gemiddeld 7 minuten. 

o Fruit: duur gemiddeld 7 minuten. 
 

Het is dus mogelijk om verschillende vragenlijsten in 1 lesuur in te vullen, of om de korte 

vragenlijsten bij het begin van een lesuur in te vullen. 
 

Is het mogelijk om te benadrukken dat de leerlingen hun naam en klas invullen? Zonder naam 

van de leerling hebben de gegevens voor ons niet veel waarde! 
 

De ingevulde vragenlijsten zullen terug opgehaald worden vanaf 10 oktober, zodat u de 

mogelijkheid hebt om de vrije (studie-) uurtjes te gebruiken om de vragenlijsten in te vullen. 
 

Indien u nog vragen of problemen hebt, kunt u mij steeds contacteren op het nummer 

09/2649137 of via email Leen.Haerens@UGent.be 
 

Ik dank u alvast voor uw medewerking, 
 

Leen Haerens 
 

__________________________________________________________________________________________________________ 

Steunpunt in samenwerking met Universiteit Gent – Vakgroep Bewegings- en Sportwetenschappen 

 

Watersportlaan 2, 9000 Gent                       Doctoraatsonderzoeker 

Tel. 09/246.91.37                                        Leen Haerens 

                                                                                                      Leen.Haerens@UGent.be 
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