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Adviesverlening en kenniscentrum 

(know-how)

Consult en begeleiding op maat 

(coaching)

Evaluatie en monitoring 

(testing)

Expertise

Van ‘moetivatie’ naar zelfdeterminatie 
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Zelfdeterminatietheorie

EXTRINSIEK

AMOTIVATIE

Het 
interesseert
mij niet.

GECONTROLEERD
(externe)

Ik moet van ... (de 

dokter / mijn man of 

vrouw / mijn kinderen

...)

GECONTROLEERD
(geïntrojecteerd)

Anders voel ik me 

schuldig / schaam ik mij.

AUTONOOM 
(geïdentificeerd)

Zo bereik ik mijn

doel(en) 

(gezondheid, 

sociaal contact, ...)

AUTONOOM 
(geïntegreerd)

Het drukt uit wie

ik ben.

AUTONOOM
(intrinsiek)

Ik doe het 

graag op zich!

- ←←←← ZELFDETERMINATIE →→→→ +

Van amotivatie …
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over gecontroleerde vormen van motivatie …

naar autonome vormen van motivatie

( o.a. intrinsieke motivatie)
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Hoe autonome motivatie faciliteren?

� Door een sociale context te creëren waarin de drie basisnoden 

vervuld worden:

Autonomie 

VerBondenheid

Competentie

= noodondersteunend  (ABC-)coachen.

� Noodondersteunend coachen kost meer tijd in het begin, 

maar rendeert op lange termijn!

Noodondersteunend coachen

� Autonomie:
- opties en inspraak bieden

- open taalgebruik: “je zou kunnen” ipv. “je moet”

- materiële beloningen en competitie vermijden

...

� Verbondenheid:
- empathie uitstralen (actief luisteren, niet veroordelen, ...)

- groepsgevoel creëren

� Competentie:
- positief bekrachtigen

- succeservaringen laten opdoen 

- structuur bieden

...
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Interventies 

ter vermindering van sedentair gedrag

Behavior Change Wheel

The BCW provides a systematic way of identifying relevant intervention functions 

and policy categories based on what is understood about the target behavior. 

General intervention functions can be translated into specific techniques for 

changing behavior
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Reductie van sedentair gedrag: wat werkt?

• Veelbelovende interventies ter vermindering van sedentair 

gedrag bij volwassenen:

o Interventies die zich specifiek richten op het reduceren van ‘sedentair 

gedrag’ ↔ promotie van fysieke activiteit

o Educatieve interventies

o Persuasieve (overtuigende) communicatie

o Omgevingsveranderingen (fysiek + sociaal)

o Zelf-monitoring

o ‘Problem-solving’

• Interventiemix

Gardner et al., Health Psychology Review, 2015

@JanSeghers

Nudging theory

• Nudge = ‘een duwtje’

o ‘onzichtbare’ maatregelen die ons in de 

richting van een gezonder leven ‘duwen’ 

(EOS magazine, juli 2015).

• Basisidee 

o ‘Je moet het mensen makkelijk maken als 

het de gezondheid bevordert en moeilijk 

als het de gezondheid belemmert. Maar 

finaal kiezen ze zelf’ (Kahneman)

• Werkt vooral via de ‘automatische’ route

@JanSeghers
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Nudge theory – how it works?

• Maak het ‘gewenste’ gedrag toegankelijker

(‘choice architecture’) en aantrekkelijker

(‘affective judgements/responses’)

• 3 typen nudges

1. Signalen in de omgeving (vestig de 

aandacht op de gezondere keuze, 

gezonde keuze = ‘default’)

2. Sociale norm (modelling - laat een 

bekendheid het goede voorbeeld geven)

3. Groepsgedrag (communiceer hoe de 

meerderheid of minderheid zich 

gedraagt)

@JanSeghers

Interventie-mix, Plotnikoff, 2012
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12-week intervention in desk-based office workers aged 20–65 

Aiming to:

• Reduce total workplace sitting time (Sit Less)

• Reduce the number of sitting bouts (Sit Less)

• Reduce the length of the sitting bouts (Stand Up) (particularly those  >30 min)

• Increase standing and moving time (Move More)

• Make changes throughout the day (both in and out of the workplace)

Achieve this via organizational, environmental & individual strategies

17

@JanSeghers

Interventie-mix

• Consultation with senior management (workplace culture and norms)

• Representatives consultation workshop I

• Information session (health consequences of excessive sitting and 
discussing the identified strategies)

• Management e-mails (standing tips)

Organizational

• Provision of fully installed height-adjustable workstations (400$) with 
an attached work surface tray

• Employees also received verbal (10 min duration) and written 
instructions from the project manager on correct usage

Environment

• Information booklet

• Initial 30 min face-2-face consultation delivered by trained health 
coach (motivational interviewing: goal-setting, self-monitoring, use of 
prompts and problem solving)

• Four support telephone calls (~10 min each)

Individual

Neuhaus et al., Am J Prev Med, 2014. @JanSeghers
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76%

16%

8%

Control 

(n=14)

Height-adjustable

workstation

(n=14)

Interventiemix

(n=16)

78%

14%

8%

76%

17%

7%

Baseline 3 months

Neuhaus et al., Am J Prev Med, 2014.

% 8h-working day

74%

18%

8%

72%

19%

9%

50%
43%

7%

-33 min 

(NS) 

-56 min 

(p<.05) 

-89 min 

(p<.05) 

Sitting

Standing

Active

@JanSeghers

Systematische review + meta-analyse

• Chu et al, 2016, Obesity reviews

• Effectiviteit werplekinterventies ter reductie van sedentair 

gedrag 

• Focus op mensen met sedentaire job (‘white collar workers’)

o Educatieve/gedragsmatige interventies (vb motivational 

interviewen, posters)

o Omgevingsinterventies (vb zit-sta werkstations)

o Multi-componentinterventies (vb. gedragstechnieken + zit-

stawerkstations)



11

Resultaten

• Na screening van alle studies

o 26 studies geïncludeerd voor kwalitatieve analyse

o 21 studies geïncludeerd voor meta-analyse

o Vele studies gepubliceerd in laatste jaren � recent 

gezondheidsissue

• Meta-analyse: -39,6 minuten/8 uur werkdag



12

Bedenkingen...

• Grootste effecten werden bekomen in 

multicomponentsinterventies � -1,5 uur/8 uur werkdag ���� 7,5 

uur/40 uur werkweek

o 15 minuten meer dan omgevingsinterventies

o 9 x meer dan bij gedragsmatige/educatieve interventies

• Focus op individuele aspecten + structurele omgeving

• Nog grotere effecten bij beleidsmatige maatregelen?

• Lange-termijn effect?


