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Een bijdrage leveren aan een vitale samenleving waarin iedereen actief is.  

NISB is het landelijk kennisinstituut dat solide kennis heeft over de effectieve inzet 

van sport en bewegen.  



Iedereen goed bij de les? 

 
 
 
 



Context 
Duurzame Inzetbaarheid 
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Duurzame inzetbaarheid 

 

 

 
 



Ontwikkeling van de mens 



Ontwikkeling van de mens 



Inactivity 'kills more than obesity' 
 • 12 jaar durende studie met meer dan 300.000 deelnemers  

 
• Een gebrek aan lichaamsbeweging kan tweemaal zoveel personen doen overlijden als  
mensen met obesitas in Europa 
 
• Lichaamsbeweging, tailleomvang en overleden deelnemers 
 
• Bij het elimineren van inactiviteit zouden sterftecijfers in Europa dalen met bijna 7,5%, 
oftewel 676.000 sterfgevallen. Het elimineren van obesitas zou het sterftecijfer slechts 
met 3,6% doen dalen.       

    

 

 

 

 

 
University of Cambridge, 2014 

 



Gezondheidseffecten van bewegen 
 
 

• Regelmatig bewegen verlaagt direct of indirect risico op diverse 

ziekten 

• Sporten bevordert conditie van hart en longen 

 
Uit onderzoek blijkt dat inactiviteit bijdraagt aan verschillende ziekten, 

namelijk: 

 

10.5% van de coronaire hartziekten gevallen 

18.7% van de darmkanker gevallen 

7.9% van de borstkanker gevallen 

13.0% van de diabetes type 2 gevallen 

16.9% van de gevallen van vroegtijdig overlijden  

http://www.nisb.nl/weten/woordenboek/inactiviteit.html


Beweegstimulering op het werk zinvol? 
 
 

• Sporten leidt tot 20 dagen minder verzuim over periode van 4 jaar 
 
Bron: British Journal of Sports Medicine 40 (2006) nr.2, p. 173-178 

 
• Fysieke activiteit is effectief bij het verminderen van verzuim, echter 

kwaliteit studies niet hoog, dus er is maar beperkt bewijs 
 
Bron: Sports Medicine (maart 2014): Does Physical Activity Have an Impact on Sickness Absence? A Review. 

 
• Eerder arbeidsongeschikt door overgewicht en/of door gebrek aan 

lichaamsbeweging 
 
Bron: The contribution of overweight, obesity, and lack of physical activity to exit from paid employment: a 
meta-analysis. Scandinavian Journal of Work Environment & Health 2013  
 



Ontwikkeling van het werk 



Nieuwe inzichten sport & bewegen 

• Sporten & Bewegen blijft belangrijk, maar… 

 

 

http://iturl.nl/sngvrX




Hoe staat het met jullie zitgedrag?  

 



Is hier sprake van? 



Definitie sedentair gedrag 

 

• Activiteiten waarbij het energieverbruik niet 
boven rustmetabolisme (<1,5MET) uitkomt. 
D.w.z. zitten of liggen, maar niet slapen. 

 

• Sedentair gedrag ≠ ontbreken voldoende 
lichaamsbeweging 

 





Wat is er bekend 

- In Nederland zitten 3,4 miljoen werknemers meer dan 4 uur per dag op 
het werk. Gemiddeld brengt de Nederlandse werkende populatie 7 uur op 
een werkdag zittend door  
- Bron: trends in de arbeid in Nederland tussen 2000 en 2004, TNO, studie uit 2007 

- Aantal uur dat we zitten is afgelopen jaren licht toegenomen.  
- Bron: TNO trendrapport bewegen en gezondheid 2010/2011 

- Lang zitten is een risicofactor voor vroegtijdig overlijden.  
- Bron: Katzmarzyk et al, Sitting time and mortality from all causes, cardiovascular disease 

and cancer, Med Sci Sports 2009 

- Bron: Matthews et al., Amount of time spent in sedentary behaviors and cause-specific 
mortality in US adults, American Journal of Clinical Nutrition 2012 

- Bron: Van der Ploeg et al., Sitting time and all-cause mortality risk in 2224897 Australian 
adults, Arch Intern Med 2012 

 



Wat is er bekend 

- Matig sterk bewijs voor verhoogd risico op diverse ziekten, zoals diabetes, 
hart- en vaatziekten. 

- Bron: Wilmot et al., Sedentary time in adults and the association with diabetes, 
cardiovascular disease and death: systematic review and meta-analysis, Diabetologia 
2012 

- Aanwijzingen voor associatie met depressie, kanker. 
- Bron: Teychenne et al., Sedentary behavior and depression among adults: a review, Int J 

Behav Med 2010 

- Bron: Lynch et al., Sedentary behaviour and cancer: a systematic review of the literature 
and proposed biologic mechanisms. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev 2010 

- Dallal et al., Accelerometer-based measures of active and sedentary behavior in relation 
to breast cancer risk, Breast Cancer Res Treat 2012 

- Risicofactor voor ontwikkeling klachten aan het bewegingsapparaat. 
- Bron: World Health Organization. Preventing muscoskeletal disorders in the workplace. 

Protecting Workers’ Health Series No 5, 2003 



Wat is er bekend 

- Door de afwezigheid van spiercontracties in de grote beenspieren tijdens 
lang zitten vinden er ongezonde metabole processen plaats die kunnen 
leiden tot gezondheidsrisico’s 

- Bron: Hamilton et al., Too little exercise and too much sitting: inactivity physiology and 
the need for new recommendations on sedentary behaviour. Current Cardiovascular 
Risk Reports 2008 

- Bron: Healy et al., Reducing prolonged sitting in the workplace (an evidence review: full 
report). Victorian Health Promotion Foundation, 2012 

- Aanwijzingen dat beperking van de dagelijkse zittijd en regelmatige 
onderbrekingen noodzakelijk zijn 

        -       Bron: Dunstan et al., Breaking up prolonged sitting reduces postprandial glucose and     

                insulin responses. Diabetes Care 2012 

- Bron: Healy et al., Breaks in sedentary time: beneficial associations with metabolic risk. 
Diabetes Care 2008 

- Healy et al., Sedentary time and cardio-metabolic biomarkers in US adults: NHANES 
2003-06. Eur Heart J 2011 



Aanbevelingen TNO 

(ACSM guidelines): 

 

• Beperk dagelijkse zittijd 

 

• Onderbreek het zitten regelmatig 

 
(minimaal 2 x 2 min. onderbreking per uur) 

  



Feiten en fabels 

Feit 

• We zitten in Nederland gemiddeld 7 uur op een werkdag  

• Langdurig zitten vergroot de kans op vroegtijdig overlijden tot wel 40% 

• Adolescenten vormen de grootste risicogroep 

 

Geen feit, geen fabel 

• Teveel zitten leidt tot ziektes zoals diabetes, hart- en vaatziekten, 
depressie en kanker  

• Zitten heeft invloed op metabole processen in het lichaam  

 

Fabel 

• Zitten is het nieuwe roken 

 

 



Waarde en hoeveelheid  
onderzoek moet groeien 

• Kanttekeningen zijn:  

• relatief veel labstudies  

• relatief veel studies met self-reporting  

• relatief veel studies waar nog weinig 
domeinspecifieke vragen over zitten gesteld 
worden  

• nog volop ontwikkelingen i.k.v. accelerometrie  

• nog weinig studies echt op het werk  
 

 



De markt speelt er al op in! 



Kantoor van de toekomst? 
 

 



Kantoor van vandaag 
 

 



Kantoor van de toekomst? 
 

 



Kantoor van de toekomst? 
 

 



Kantoor van de toekomst? 
 

 



Resultaten staand en bewegend werken 

• Staand vergaderen gaat 34% sneller met behoud van kwaliteit van 
besluitvorming 

• Mensen die 5-8 uur/dag staan hebben 15% lagere kans op overlijden dan 
mensen die 0-2 uur/dag staan 

• Werken op de Oxidesk: bij 64-91% deelnemers minstens gelijke 
werkprestaties 

• Zit-sta bureau’s reduceren zittijd 

• Bewegend lezen gaat sneller dan stilzittend 

 



Korte termijn effecten minder zitten en 
meer bewegen op gezondheid 

Eerste maand: - Minder vermoeidheid - Minder spierverklevingen - 
Verbetering mobiliteit  

Tweede maand: - Betere regulering van bloedsuiker - Beter bioritme - 
Verbetering functionele kracht  

Derde maand: - Minder gewicht toename - Verbetering mobiliteit - Toename 
metabolisme - Verbetering cholesterol - Minder ontstekingen - Verbeterde 
cognitieve prestatie - Verhoogde zelfredzaamheid - Verbeterde stress coping - 
Lichte vetmassa vermindering  

Vierde maand: - Verbetering uithoudingsvermogen - Licht verhoogde 
vetmassa vermindering  - Verminderde blessure gevoeligheid - Verbeterde 
coördinatie  

Vijfde maand: - Verhoogde vetmassa vermindering  



Meubilair is niet het enige 

Wat zou je nog meer kunnen doen 

 om minder te zitten? 

 

 



Eenvoudige tips 

• Naar collega’s lopen i.p.v. mailen 

• Printer/prullenmand op afstand 

• Koffie? Ik loop wel even met je mee    

• Positieve communicatie-uitingen ophangen 

• Tip van de week 

• Liftstickers 

• Wandelend telefoneren 

• Af en toe eens staan tijdens een overleg 

 



           

 

 

 
 

Je omgeving (laten) veranderen  

Filmpje 



           

 

 

 
 

Je omgeving (laten) veranderen  



Het kan ook minder subtiel… 



Drie aspecten van belang bij  
implementatie dynamisch werken 

• Fysieke omgeving 

 

• Sociale omgeving 

 

• Individueel gedrag 

 



Fysieke omgeving 



Sociale omgeving 





Take home messages 1 

1) Practice what you preach. Wil je geloofwaardig overkomen naar je 
collega’s, dan zal je zelf het goede voorbeeld moeten geven 

2) Sluit aan bij de missie van je organisatie. Aandacht voor vitaliteit moet 
passen bij de bedrijfsfilosofie. Maak duidelijk hoe dit het geval is 

3) De basis op het gebied van arbo en facilitair management moet op orde 
zijn, voordat je met vitaliteit aan de slag gaat. 

4) Maak tijd voor vitaliteit. Verwacht geen wonderen binnen korte tijd. 
Investeer in je personeel en in je (midden)management en besef dat de 
kosten voor de baten uitgaan 

5) Begin met mensen die motivatie hebben en maak hen ambassadeur 

6) Stimuleer het gesprek door voorbeelden van andere bedrijven te laten 
zien 

 

 



Take home messages 2 

7) Er is niets mis met zitten, wel met teveel en te lang achter elkaar zitten  

 

8)    Dynamisch meubilair verkoopt zichzelf niet 

 

9) Maak de gezonde keuze de gemakkelijke keuze 

 

10) De cultuur binnen een organisatie is grotendeels bepalend 

 

11) Zitten is een ongezonde duursport. Het is niet meer van deze tijd om 
 personeel hele dagen te laten zitten. Het is ongezond en niet efficiënt. 
 Afwisseling is het sleutelwoord 

 



https://www.youtube.com/watch?v=SB_0vRnkeOk


Vragen? 

 
www.nisb.nl/werk 

Peter-jan.mol@nisb.nl 

@pejemol 

http://www.nisb.nl/werk

