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Curatief vs. preventief

Ziekteverzuim (grijs en wit verzuim)

Producitivity loss is often calculated from sick leave
data. However in our study only 20% of the reduction of 
productivity was recorded sick leave.

Onderzoeksresultaten

Ziekteverzuim = 20% productiviteitsverlies

Grijs verzuim = 80% 
productiviteitsverlies

Productiviteitsverlies = 5 x ziekteverzuim

Bron: Hagberg, Occupational Medicine
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Quiz



De gevolgen van zitten



Vraag 1. Hoe zwaar is een gemiddeld hoofd?

a. 3 kg.

b. 5 kg.

c. 8 kg.

d. 12 kg.



Vraag 2. Welke houding is het minst belastend voor de rug?

A B C D



+ Rughouding

Rughouding



Trends



a. 30 %

b. 40 %

c. 50 %

d. 60 %

Vraag 3. Hoeveel procent van de Nederlanders tussen de 

45 en 54 jaar heeft overgewicht?



Overgewicht in Nederland



Risico’s van zitten





Wat is sedentair gedrag?

+ Activiteiten waarbij het energieverbruik niet 

boven het rustmetabolisme (<1,5 MET) uitkomt.

+ Sedentair gedrag ≠ ontbreken van voldoende 

lichaamsbeweging.



a. 5 uur

b. 6 uur

c. 7 uur

d. 8 uur

Vraag 4. Hoe lang zit de gemiddelde Nederlander per dag 

op het werk?



+ Zitten

• 7 uur per werkdag

• Afgelopen jaren licht toegenomen

• Bron:

TNO trendrapport bewegen en gezondheid 2010/2011

Trends in de arbeid in Nederland tussen 2000 en 2004, TNO, studie uit 2007

+ Zitgedrag

• Kampioen zitten!

• 9,5 uur per dag

Hoeveel zitten en bewegen we?



De risico’s van langdurig zitten….

+ Risicofactor op vroegtijdig overlijden.
+ Bronnen: Katzmarzyk et al., Sitting time and mortality from all causes, cardiovascular disease and cancer, 

Med Sci sports 2009, Matthews et al., Amount of time spent in sedentary behaviors and cause-specific

mortality in US adults, American Journal of Clinical Nutrition 2012, Van der Ploeg et al., Sitting time and all-

cause mortality ris in 2224897 Australian adults, Arch Intern Med 2012

+ 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, Diabetologie 2012. Matig sterk bewijs

+ Risicofactor klachten aan het bewegingsapparaat.
+ Bron: World Health Organization. Preventing muscoskeletal disorders in the workplce Proctecting Worker’s

HealthSeries No5, 2003

+ Ongezonde metabole processen => 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, Healy et al., 

Reducing prolonged sitting in the workplace (an evidence review: full report). Victorian Health Promotion 

Foundation, 2012



(3 x per week 20 minuten zwaar intensief bewegen)

a. 12 %

b. 24 %

c. 36 %

d. 48 %

Vraag 5. Hoeveel % van de volwassen Nederlanders 

voldoet aan de Fitnorm?



+ Nederlandse Norm Gezond Bewegen (NNGB)

+ Minimaal 30 minuten per dag matig intensief

+ 5 dagen per week (wordt 7 dagen per week!)

+ 4 tot 6,4 MET

+ (73% volwassen in NL)

+ Fitnorm

+ 20 minuten zwaar intensief

+ 3 keer per week

+ 24 % volwassen in NL

Normen voor bewegen



Vraag 6. Welk gedrag is het meest gezond?

a. Lang zitten, lunchwandelen en avondwandeling

b. Lang zittend, 3 x per week sporten

c. Zitten en staan afwisselen, niet sporten



Activiteitenpatronen i.c.m. zitten



a. 6 uur

b. 8 uur

c. 10 uur

d. 12 uur

Vraag 7. Hoeveel uur per dag kan je nog net zitten zonder 

toegenomen risico op voortijdig overlijden?



+ Bij zitten tot maximaal 7 à 8 uur is er nauwelijks toegenomen kans op 

vroegtijdig overlijden.

+ Risico neemt vanaf daar behoorlijk toe t.o.v. 4 uur per dag:

• - 15% hoger bij 8 - 11 uur per dag zitten

• - 40% hoger bij > 11 uur per dag zitten

+ Bron: van der Ploeg e.a. Arch Int Med 2012

Acceptabele zitduur



+ Meer dan 8 uur zitten per dag kan zonder verhoogd risico

Maar beweeg dan elke dag 60-75 minuten matig intensief.

+ Bron: Ekelund e.a. The Lancet, Juli 2016

+ In hoeverre is dit haalbaar?

Goed nieuws! Sporten helpt toch.









a. Staand vergaderen

b. Zittend vergaderen

c. A + B zijn even snel

Vraag 8. Welke vergadering is sneller klaar?





Waarom moeten we bewegen?

+ Natuurlijk

+ Noodzakelijk

+ Gezond

+ Comfortabel



Hoe intensief moeten we bewegen?



Voorbeelden van beweging en MET waarden



Positieve effecten van dynamisch werken

+ Extra hersencapaciteit

+ Na 30 minuten zitten + Na 30 minuten bewegen



Vraag 9. 2 uur minder zitten per werkdag op jaarbasis is 

gelijk aan…

a. 1,4

b. 3,4

c. 5,4

d. 7,4

marathons..



2 uur minder zitten per werkdag op jaarbasis is gelijk aan…

5,4 keer 

een marathon

rennen!



Vraag 10. 2 uur minder zitten per werkdag op jaarbasis is 

gelijk aan…

a. 1

b. 3

c. 5

d. 7

Elfstedentochten



2 uur minder zitten per werkdag op jaarbasis is gelijk aan…

3 keer 

de Elfstedentocht

schaatsen!



Tijd voor verandering







Innovatie en gedragsverandering

+ Willen

+ Weten

+ Kunnen

+ (blijven) Doen

+ Adviestool Dynamisch werken

+ Pre-scan

+ Evaluatie



Gratis beweegmomenten

+ Neem de trap

+ Koffie met elkaar niet voor elkaar

+ Stoel op dynamisch plaatsen

+ Prullenbakken verder weg zetten

+ Lunchwandeling

+ Lopend bellen



Zit-sta bureau

+ Doel

• Minder zitten

+ Gebruik

• Flexen

• Vaste werkplek - variëren tussen zitten en staan

+ Resultaat

• Meer energie

• Betere concentratie

• Betere doorbloeding

• Korter zitten



Deskbike

+ Doel

• Matig intensief bewegen

+ Gebruik

• Plan fietsmomenten

• Start met eenvoudige taken

+ Resultaat

• Meer energie

• Betere concentratie

• Betere doorbloeding

+ Let op!

• Het lijkt alsof je minder doet, maar het 

tegendeel is waar!



Dynamisch gesteund staan

+ Doel

• Variatie in houding

• Bewegen

• Kuitspieren

+ Gebruik

• Tijdens overleg

• Bij zit-sta bureaus

• Rustig opbouwen

+ Resultaat

• Kortere zitduur

• Goede rughouding



Steppie

+ Doel

• Dynamisch staan

• Bevordering goede sta-positie

• Training core stability

+ Gebruik

• Plan sta-momenten

• Rustig opbouwen

+ Resultaat

• Gezonder staan

• Minder vermoeide benen



Dynamisch zitten

+ Doel

• Meer bewegen tijdens zitten

• Trainen core stability

+ Gebruik

• Bij iedere zit-werkplek

• Rustig opbouwen

+ Resultaat

• Goede rughouding

• Variatie in houding



Hoeveel spieren heeft de mens?






