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Resultaten
Uit ons onderzoek kwam naar voren dat kleine en grote levensgebeurtenissen in 
geringe mate samenhingen met lichamelijke activiteit, dat wil zeggen: i) hoe meer 
kleine levensgebeurtenissen jongvolwassenen ervoeren, en ii) hoe negatiever 
jongvolwassenen werk- en financieel gerelateerde levensgebeurtenissen beleef-
den, hoe meer lichamelijk actief ze waren (Hoofdstuk 3). In Hoofdstuk 4 werden 
determinanten van verschillende typen lichamelijke activiteit met elkaar vergele-
ken en werden determinanten voor mannen en vrouwen apart onderzocht. Uit dit 
onderzoek bleek dat zwaar intensieve lichamelijke activiteit andere determinan-
ten had dan matig intensieve lichamelijke activiteit en ook dat determinanten van 
lichamelijke activiteit verschilden voor mannen en vrouwen. De gecombineerde 
resultaten van Hoofdstuk 4 en 5 lieten zien dat jongvolwassen die een slechtere 
gezondheid hadden, getrouwd waren, kinderen hadden, tot een etnische min-
derheid behoorden, een lagere opleiding hadden of rookten over het algemeen 
minder lichamelijk actief waren. Andere persoonlijke determinanten van minder 
lichamelijke activiteit waren een stedelijke leefomgeving en meer ervaren stress. 
Daarentegen waren jongvolwassenen die met mate alcohol dronken meer licha-
melijke actief.

In Hoofdstuk 6 werden determinanten van verschillende typen zittend gedrag met 
elkaar vergeleken en in Hoofdstuk 7 werden determinanten van doordeweeks 
zitten en zitten in het weekend apart onderzocht. Determinanten van zittend 
gedrag waren anders voor TV kijken, dan voor computeren. Determinanten van 
doordeweeks zitten en zitten in het weekend verschilden eveneens. De gecombi-
neerde resultaten van Hoofdstuk 6 en 7 lieten zien dat overmatig zitten samenhing 
met een slechtere gezondheid en roken. Jongvolwassenen behorende tot een 
etnische minderheid zaten doordeweeks én in het weekend meer, terwijl degenen 
met een lagere opleiding alleen meer zaten in het weekend dan hoger opgeleide 
jongvolwassenen. Ook zaten jong professionals (bijvoorbeeld manager of arts) 
meer dan jongvolwassenen zonder betaald werk, zowel doordeweeks als in het 
weekend. Andere persoonlijke factoren die met overmatig zitten samenhingen 
waren; geslacht (mannen zaten meer) en meer ervaren stress. Jongvolwassenen 
die getrouwd waren of kinderen hadden zaten minder dan jongvolwassenen die 
niet getrouwd waren of geen kinderen hadden.

De resultaten laten zien dat minder lichamelijke activiteit en meer zittend gedrag 
een aantal determinanten gemeen hebben. Een slechtere gezondheid, lage sociaal-
economische status, roken en meer ervaren stress waren zowel met minder 
lichamelijke activiteit als met meer zittend gedrag geassocieerd. In het geval van 
jongvolwassenen die getrouwd waren of die kinderen hadden bleek juist dat zij wel 
minder lichamelijke actief waren dan ongetrouwde en kinderloze jongvolwassenen, 
maar ook dat zij minder zaten.

SAMENVATTING

Een groot deel van de huidige wereldbevolking is onvoldoende lichamelijk actief 
en brengt dagelijks een behoorlijk aantal uren zittend door. Onderzoekers voor-
spellen dat het aantal mensen dat onvoldoende lichamelijk actief is en veel zit 
de komende jaren nog verder zal toenemen. Deze trend is zorgelijk omdat zowel 
onvoldoende lichamelijke activiteit als veel zitten onder meer geassocieerd is met 
een verhoogd risico op hartaandoeningen, diabetes en verschillende vormen van 
kanker.

Om de negatieve gezondheidseffecten van onvoldoende lichamelijke activiteit en 
overmatig zitten te voorkomen, worden over de hele wereld programma’s ontwik-
keld die erop gericht zijn lichamelijke activiteit te bevorderen en langdurig zitten 
te beperken. Het is belangrijk om te weten welke mensen minder lichamelijk 
actief zijn en/of veel zitten, zodat dergelijke programma’s aansluiten bij de juiste 
doelgroep. Door middel van het analyseren van bestaande onderzoeksgegevens 
van jongvolwassenen, draagt dit proefschrift bij aan een beter begrip van de 
samenhang tussen persoonlijke factoren en lichamelijke activiteit enerzijds en zit-
tend gedrag anderzijds. In wetenschappelijk onderzoek worden deze persoonlijke 
factoren ook wel aangeduid met het woord persoonlijke determinanten.

De persoonlijke determinanten die in dit proefschrift centraal staan zijn socio- 
demografische factoren zoals etniciteit, opleidingsniveau en burgerlijke staat, 
werk-gerelateerde factoren zoals beroep en aantal werkuren, fysieke factoren 
waaronder lichaamssamenstelling en fitheid, maar ook kleine en grote levens-
gebeurtenissen zoals een echtscheiding of conflicten met collega’s. De laatste twee 
categorieën van persoonlijke determinanten die onderzocht worden zijn karakter-
eigenschappen en leefstijl (bijvoorbeeld roken en alcoholconsumptie). Omdat er 
verschillende typen van lichamelijke activiteit bestaan, beschrijft dit proefschrift 
zowel determinanten van dagelijkse lichamelijke activiteit als van matig inten-
sieve en zwaar intensieve lichamelijke activiteit en lichamelijke activiteit als 
vrijetijdsbesteding. Omdat er ook verschillende typen van zittend gedrag bestaan, 
beschrijft dit proefschrift zowel determinanten van TV kijken als van computeren, 
totale beeldschermtijd (de som van TV kijken en computeren) en dagelijks zitten.

Spiegeltje, spiegeltje aan de wand, 
wie is er inactief in dit land?

Determinanten van een inactieve leefstijl onder jongvolwassenen ontrafeld
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toereikend, maar kwalitatief onderzoek -bijvoorbeeld in de vorm van interviews- 
kan ons begrip hiervan vergroten en wij adviseren dan ook om dergelijk onderzoek 
in de toekomst frequent uit te voeren.

Conclusie
Onze samenleving kampt in toenemende mate met een groeiende populatie die 
onvoldoende lichamelijk actief is en te veel zit. Om de nadelige gezondheidsef-
fecten die geassocieerd zijn met onvoldoende lichamelijke activiteit en overma-
tig zitten tegen te gaan, is het belangrijk om onze kennis over risicogroepen en 
belangrijke gedragsdeterminanten te vergroten. Dit draagt bij aan de ontwikkeling 
van effectievere programma’s die aansluiten bij mensen met een lichamelijk 
inactieve en zittende leefstijl. Belangrijke risicogroepen voor minder lichamelijke 
activiteit en meer zittend gedrag zijn jongvolwassenen met een slechtere ervaren 
gezondheid, een lagere sociaal-economische status, jongvolwassenen die roken 
en die meer stress ervaren. Bij het ontwikkelen van programma’s die erop gericht 
zijn lichamelijke activiteit te bevorderen en langdurig zitten te beperken, moeten 
interventieontwikkelaars in acht nemen dat persoonlijke gedragsdeterminanten 
verschillen tussen: i) mannen en vrouwen, ii) verschillende typen lichamelijke 
activiteit, en iii) verschillende typen van zittend gedrag. Dit proefschrift draagt bij 
aan de huidige wetenschappelijke kennis van gedragsdeterminanten bij jongvol-
wassenen.

Implicaties
Het identificeren van gedragsdeterminanten en specifieke risicogroepen is een 
eerste stap bij de ontwikkeling van effectieve strategieën om gedragsverandering 
te realiseren. Op basis van dit proefschrift kan geconcludeerd worden dat jongvol-
wassenen met een slechtere gezondheid, een lagere sociaal-economische status, 
die rookten of meer stress ervoeren minder lichamelijk actief waren en meer 
zaten. Behalve de omschrijving van een ‘hoog-risco profiel’ kan uit ons onderzoek 
ook worden afgeleid dat:

1) determinanten van lichamelijke activiteit verschillen tussen mannen en vrou-
wen (bijvoorbeeld: alleen bij mannen was een hogere score op de karakter–

 eigenschap dominantie met minder lichamelijke activiteit geassocieerd; 
 Hoofdstuk 4);
2) verschillende vormen van lichamelijke activiteit verschillende determinanten 

hebben (bijvoorbeeld: een hoge calorie inname was geassocieerd met minder 
zwaar intensieve lichamelijke activiteit, maar niet met minder matig intensieve 
lichamelijke activiteit; Hoofdstuk 4);

3) verschillende vormen van zittend gedrag verschillende determinanten hebben 
(bijvoorbeeld: roken was geassocieerd met meer TV kijken, maar niet met 
meer computeren; Hoofdstuk 6);

4) zittend gedrag doordeweeks andere determinanten heeft dan zittend gedrag 
in het weekend (bijvoorbeeld: jongvolwassenen met een fulltime baan zaten 
doordeweeks meer dan jongvolwassenen die parttime werkten, maar dat gold 
niet voor het weekend; Hoofdstuk 7).

Ontwikkelaars van gezondheidsbevorderende programma’s rond lichamelijke ac-
tiviteit en zittend gedrag zouden zich dus niet alleen moeten richten op bepaalde 
risicogroepen, maar moeten daarnaast afstemmen op de specifieke subgedragin-
gen die ze willen veranderen, bijvoorbeeld matig of zwaar intensieve lichamelijke 
activiteit en TV kijken of computeren. Bovendien hoeven niet alle mensen die baat 
zouden hebben bij een programma dat lichamelijke activiteit stimuleert ook deel 
te nemen aan een programma dat tracht zittend gedrag te beperken en vice versa. 
Het stimuleren van lichamelijke activiteit vereist dus een andere aanpak dan het 
ontmoedigen van zitten.

Op het gebied van programmaontwikkeling laten de huidige bevindingen zien dat 
er onder andere kansen liggen voor initiatieven die zich richten op jonge ouders. 
Consultatiebureaus kunnen bijvoorbeeld informatie verstrekken over hoe ouders 
lichamelijk actief kunnen zijn met hun kind in en rondom het huis, of jonge ouders 
inlichten over lokale activiteiten zoals wandel- of hardloopgroepjes ‘achter de 
kinderwagen’. Andere aandachtsgebieden voor programmaontwikkeling zijn; het 
onderbreken van langdurig zitten op het werk en het ontwerpen van een stedelijke 
omgeving die lichamelijke activiteit stimuleert. Tenslotte lijkt het ons zinvol om 
meer te weten te komen over de onderliggende mechanismen (het ‘waarom’) van 
onvoldoende lichamelijke activiteit en te veel zitten. Onze data was hiervoor niet 
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