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Inleiding 

Ondanks de toegenomen aandacht voor fysieke activiteit en de effecten daarvan op 

gezondheid, is het percentage van de wereldbevolking dat aan de beweegrichtlijnen 

voldoet de afgelopen decennia amper gestegen. Om de mate van fysieke activiteit op 

populatieniveau te laten stijgen, komen steeds meer lokale overheden met structurele 

interventies, bijvoorbeeld door groene, beweegvriendelijke omgevingen te ontwerpen. 

Vanuit sociaalecologisch perspectief wordt het (beweeg)gedrag van individuen 

beïnvloedt door zowel de omgeving als individuele factoren (Sallis & Owen, 2015). In de 

praktijk wil dit zeggen dat omgevingsinterventies een andere uitwerking kunnen hebben 
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op het gedrag van individuen met andere persoonlijke kenmerken. Echter, voorgaand 

onderzoek heeft deze interactie tussen omgeving en persoonlijke kenmerken niet 

kunnen aantonen. Een van de redenen die hiervoor genoemd wordt, is de mismatch in 

de specificiteit van de beschikbare data (Perchoux et al., 2013). Daarom is het belangrijk 

om de relatie tussen omgeving en gedrag middels context-specifieke data te 

onderzoeken. 

Doelstelling 

Deze studie exploreerde van de mate van context-specifieke fysieke activiteit van 

volwassenen in het algemeen en voor subgroepen in de populatie op basis van 

opleidingsniveau en gezondheidsstatus. Daarnaast is onderzocht of de tijd die mensen 

in hun directe woonomgeving spenderen effect heeft op de mate waarin deze buurt het 

beweeggedrag beïnvloedt.  

Methode 

In totaal hebben 758 personen uit Heerlen en Maastricht, tussen juli 2016 en juli 2017 

deelgenomen aan deze studie. Voor het meten van context-specifieke fysieke activiteit 

droegen de deelnemers gedurende zes dagen een GPS-logger (Qstarz BT-Q1000XT) en 

beweegmeter (Actigraph GT3X+). Daarnaast werd middels een vragenlijst de 

gezondheids-gerelateerde kwaliteit van leven, percepties over de beweegvriendelijkheid 

van de directe woonomgeving en socio-demografische kenmerken gerapporteerd. Ook 

is voor iedere deelnemer een gepersonaliseerde directe woonomgeving gedefinieerd, aan 

de hand van straatnetwerkbuffers van 1000 meter rondom het thuisadres.  

Het exploreren van de mate van fysieke activiteit in de woonomgeving is gedaan aan de 

hand van descriptieve analyses, waarbij t-tests zijn uitgevoerd om de verschillen tussen 

de subgroepen te toetsen (p<.05). Multivariate lineaire regressie modellen zijn gebruikt 

voor het voorspellen van fysieke activiteit in de buurt, aan de hand van persoonlijke 

kenmerken en de percepties over de directe woonomgeving. Ook mogelijke interacties 

tussen deze factoren zijn getoetst. Waar nodig zijn gestratificeerde analyses uitgevoerd 

om significante interacties (p<.10) verder te exploreren. 

Resultaten 

Voor 509 van de 758 deelnemers is een valide beweegmeting en vragenlijst 

geregistreerd. Gemiddeld werden de beweegmeter en GPS-logger 14.2 uur per dag 

gedragen. Het grootste gedeelte van de tijd werd doorgebracht in de directe 

woonomgeving, gemiddeld 58.3% (±19.2). De tijd die mensen daar doorbrachten was 
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significant hoger voor lager opgeleiden en mensen met gezondheids-gerelateerde 

problemen. 

De lineaire regressiemodellen laten zien dat wanneer het beweeggedrag in de directe 

woonomgeving wordt voorspeld aan de hand van percepties van deze buurt, de 

percepties alleen een rol spelen naarmate men meer tijd besteedt in de directe 

woonomgeving. Factoren die fysieke activiteit faciliteren, zoals esthetiek, waren 

alleen geassocieerd met meer beweeggedrag in de woonomgeving voor hoger 

opgeleiden of mensen zonder fysieke problemen.  

Tabel 1. Multivariate lineaire regressie modellen voor het voorspellen van fysieke 

activiteit in de thuisbuurt, gestratificeerd  

 

Conclusie & Implicaties 

Individuen met een lager opleidingsniveau of gezondheids-gerelateerde problemen 

spenderen meer tijd in hun directe woonomgeving. Daarnaast beïnvloeden percepties 

van die directe woonomgeving alleen de fysieke activiteit in deze omgeving wanneer 

men hier relatief veel tijd besteedt. Faciliterende factoren in de woonomgeving blijken 

vooral de fysieke activiteit van hoger opgeleiden en mensen zonder gezondheids-

gerelateerde problemen te beïnvloeden. Vanuit gezondheidsgelijkheidsperspectief 

zouden stadsplanners de verschillen in de effecten voor hogere en lagere 

sociaaleconomische groepen mee moeten nemen, om te voorkomen dat met interventies 

in de fysieke omgeving het gat tussen deze groepen groter wordt in plaats van kleiner.  
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