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Inhoud presentatie:

1.Achtergrond sedentair gedrag

2.Percepties rond zitten op het werk bij Vlaamse werkgevers 

en werknemers en hun mening over mogelijke acties

3.Ontwikkeling, bruikbaarheid en evaluatie van een 

computer-tailored interventie om zitten op de werkvloer te 

veranderen Start to stand



Achtergrond sedentair gedrag



MET-waarde
=metabool equivalent

1

2

3

4

0.9: slapen

1.0: stil zitten (TV kijken)
1.5: zitten (praten)
1.8: zitten tijdens PC werk

2.5: traag wandelen

3.8: stevig doorstappen

Sedentair

Licht

Matig

Ainsworth et al., Med Sci Sport Exerc 2000

2.0: staan

Aanbevelingen voor

beweging: matige tot 

hoge intensiteit

Wat is sedentair gedrag / zitten ?



Een typische werkdag…

 

Slapen
23 u

Opstaan
7 u

   

Werk on 
computer
4 u

Transport 
naar
werk
45 min

Lunch
30 min

Avond
maal
30 min

Ontbijt

15 min

Werk op 
computer
3.5 u

Transport 
naar huis

45 min

TV 
kijken
4 u

Een typische dag = 15.5u zitten

Wandeling –
30 min



Gezondheidsrisico’s van sedentair gedrag
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• Te veel zitten is even slecht als te weinig bewegen

• Richtlijnen apart voor zitten: 

verminderen totale tijd zitten + 

meer breaks = zitten onderbreken

• Toekomstige focus in 

preventie/gezondheidspromotie: 

beweging + zitten

• Zitten vervangen door

• Staan

• Rondlopen



Percepties rond zitten op het werk bij Vlaamse werkgevers 

en werknemers en hun mening over mogelijke acties



Studiemethode

Groepsdiscussie

4 bij werknemers (n=34)

3 bij kaderleden (n=21) 

Gespreksonderwerpen:

- Perceptie rond zitten op het werk 

- Mogelijke strategieën om zitten te verminderen en 
onderbreken

- Algemene aanpak van een interventie





Resultaten: percepties

Veel zitten op het werk… maar perceptie van voldoende

onderbrekingen

“Ik denk dat ik minstens 7-8 uur van de werkdag neerzit”

[vrouwelijk kaderlid]

“Ik zit nooit langer dan 30 minuten aan mijn bureau zonder

eens recht te staan”

[vrouwelijk kaderlid]



Gezondheidsklachten: 

nek, rug, benen, vermoeidheid

“Ik heb vaak nek- en rugklachten… ik ga zelf regelmatig

naar een osteopaat hiervoor” 

[mannelijk kaderlid]



Verschil inactiviteit – sedentair is niet duidelijk

“Maar ik vraag me af: is het de moeite om recht te staan en

even rond te stappen? Is dat echt beter dan blijven zitten? ” 

[vrouwelijke werknemer]



Vragen omtrent richtlijnen ivm zitten

“Ik weet niet wat het beste is? Hoeveel moet je nu 

bewegen en hoe lang mag je eigenlijk zitten? 

Is het vooral de duur en lengte van de zitperioden die belangrijk zijn? “ 

[vrouwelijk kaderlid]



Resultaten: mogelijke strategieën tijdens werkuren

Niveau Zitten verminderen Zitten onderbreken

Individueel - Rechtstaand telefoneren

- Rechststaand sorteren

- Computer pop-ups

- Meer water drinken

Sociaal Wandelgesprekken Naar collega toe gaan

Organisatie Staande meetings Staande pauze in meetings

Omgeving Standing desks - Kantoor herinrichten

- Centrale printers, vuilbak…

- Actief zitmeubilair

… MAAR: HEEL VEEL BARRIÈRES!



Resultaten: mogelijke strategieën tijdens pauzes

niveau Zitten verminderen Zitten onderbreken

Individueel Actieve lunch pauze ‘beweegmomenten’

Sociaal Gezamenlijke

beweegmomentenOrganisatie

Omgeving Sta-tafels in kantine

… MAAR: HEEL VEEL BARRIÈRES!



Resultaten: barrièrs & faciliterende factoren

Belangrijkste barrières:
- Productiviteit

- Praktische organisatie en kosten

- Schrik anderen te storen, staan is ‘raar’

- Zitten is ingebakken gewoonte

+ ‘resistance to change’?



Belangrijkste faciliterende factoren:
- Bewustzijn verhogen (objectieve zitdata)

- Kleine veranderingen, geen grote

Acties in groep, verandering bedrijfscultuur

- Reden geven om recht te staan

- Werknemer: verplicht bepaalde strategieën

Werkgever: geef keuze om zelf te beslissen

- Werknemer: ‘top down’ aanpak

Werkgever: gedeelde verantwoordelijkheid



Besluit

Toekomstige programma’s zullen verschillende componenten 

moeten bevatten met

- informatieve & educatieve strategieën

- motiverende strategieën

- omgevingsaanpassingen



Ontwikkeling, bruikbaarheid en evaluatie van een computer-

tailored interventie om zitten op de werkvloer te veranderen

START TO STAND





Computer-tailoring
Theoretical

framework

Assessment

questionnaire

Data file with

answers

Data file with

feedback

messages

Tailored advice in

letter format

Computer expert system:

algorithms



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



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)







Advies: 
‣ Informatie: waarom focus op zitten?

‣ Feedback totale hoeveelheid zitten

‣ Feedback zitten op werk- en werkvrije dag



Advies:
‣ Informatie: belang van onderbrekingen

‣ Informatie: link beweging - zitten

‣ Verwijzen naar andere delen



Delen 2-5:

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





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





Advies: 



Resultaten 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



Bewegingsmeter: geen effect op % tijd dat zittend / staand wordt 
doorgebracht op werk



Resultaten studies start to stand 



Besluit

Werknemers en werkgevers hebben nog barrières 
om hun zitgedrag te veranderen.

Start to stand is een effectieve tool om het zitgedrag 
op het werk te verminderen.

Toekomst:




