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Ontwikkeling, bruikbaarheid en evaluatie van een computer-

tailored interventie om zitten op de werkvloer te veranderen

START TO STAND
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Computer-tailoring

Opbouw advies

Verschillende delen

Deel 1: Algemeen zitgedrag

Deel 2: Zitten onderbreken tijdens de werkuren

Deel 3: Zitten verminderen tijdens de werkuren

Deel 4: Zitgedrag tijdens het pendelen

Deel 5: Zitgedrag tijdens pauzes op het werk

Deel 6: Actieplan
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Deel 1: Algemeen zitgedrag

Bevraging: 

‣ Demografische data

‣ Lengte en gewicht

‣ Job taken 

(telefoneren, PC werk, bureauwerk, meetings, klantenbezoeken) 

‣ Kennis rond zitgedrag 

‣ Uren en minuten zitten (5 domeinen) 

‣ Uren en minuten beweging (3 activiteiten)
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Advies: 
‣ Informatie: waarom focus op zitten?

‣ Feedback totale hoeveelheid zitten

‣ Feedback zitten op werk- en werkvrije dag
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Advies:
‣ Informatie: belang van onderbrekingen

‣ Informatie: link beweging - zitten

‣ Verwijzen naar andere delen

Delen 1-5:

Bevragingen: 

‣ Gedrag zelf: 

‧ Zitonderbrekingen per werkuur (deel 2)

‧ Meer staan (deel 3)

‧ Onderbreken en staan bij pendelen (deel 4)

‧ Onderbreken en staan in pauzes (deel 5)

‣ Attitudes over die gedragingen

(dom, gezond, vervelend, ontspannend, vermoeiend) 

‣ Eigen-effectiviteit (algemeen, geen sociale steun, vermoeid,…)

‣ Barrières (stress, meetings,…)

‣ Voordelen (productiviteit, concentratie,…)

‣ Intentie tot gedrag

‣ Controle over eigen zitgedrag
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Deel 6: Actieplan

Achtergrond

‣ Zelf-regulatie theorie (Maes & Karoly, 2003) 

Autonome doelen, specifiek plan

‣ Doelstellingstheorie (Locke & Latham, 1990)

SMART-principes

‣ Implementatie-intentie theorie (Gollwitzer, 1990)

waar en wanneer situaties: automatische intenties
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Advies: 
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Conclusie studies start to stand 

Doenbaar om werknemers te bereiken
! Lager opgeleiden en full-time werknemers 

Advies goed geëvalueerd op gebied van 
initiële bevraging
lengte 
geloofwaardigheid
relevantie

Effectief in verminderen zittijd werk en vermeerderen 
breaks

Vragenlijst: geen effect op zitten tijdens transport, TV, PC-
gebruik
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Bewegingsmeter: geen effect op % tijd dat zittend / staand wordt 
doorgebracht op werk


