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Achtergrond 
 Fysieke activiteit heeft een positief effect op de fysieke 
gezondheid, o.a. verbetering cardiovasculaire fitheid1 en 
vermindering overgewicht2 
 Echter, geen wetenschappelijk bewijs of fysieke activiteit leidt tot 
minder schoolverzuim door ziekte 
 Daarnaast onduidelijk of adolescenten die voldoen aan de norm 
gezond bewegen (60min/dag matig tot zwaar intensieve 
inspanning) een betere cardiovasculaire fitheid hebben en minder 
verzuimen op school door ziekte t.o.v. minder actieve 
leeftijdsgenoten 

 
 

  

Methode 
 Cross-sectioneel (N=328, Klas 1 en 3, HAVO en VWO) 
 Voorspellende variabelen: 1) Fysieke activiteit; gemiddeld aan 
minuten per dag besteed aan matig tot zwaar intensieve 
activiteiten gemeten met een accelerometer, 2) Voldoen aan de 
norm gezond bewegen; ≥ 60min/dag matig tot zwaar intensieve 
fysieke inspanning 
 Uitkomstmaten: 1) Schoolverzuim door ziekte, aantal 
verzuimdagen per jaar. 2) Cardiovasculaire fitheid (maximale 
zuurstofopname), gemeten met de shuttle-run test 
 Covariaten: Geslacht (jongens = 0, meisjes = 1), Schooljaar 
(klas 1 = 0, klas 3 =1), Nationaliteit (0 = Nederlands, 1 = niet-
Nederlands, Schoolniveau (0 = HAVO, 1 = VWO), Sociaal 
economische status (Opleidingsniveau ouders ≤ MBO = 0, anders 
= 1) 
Statistiek: Multiple lineaire regressieanalyse en mediatie analyse 
volgens de methode van Preacher en Hayes 

Vraagstelling  
1) Wat is de associatie tussen zowel fysieke activiteit als de norm 
gezond bewegen en schoolverzuim door ziekte bij adolescenten?  
2) Is er een interactie effect van geslacht in de associatie tussen 
fysieke activiteit en schoolverzuim door ziekte? 
3) Wordt de associatie tussen fysieke activiteit en schoolverzuim 
door ziekte gemedieerd door cardiovasculaire fitheid? 
 
 
 

Resultaten 
Van de adolescenten voldoet 13% aan de norm gezond bewegen. 
Fysieke activiteit is, voor de hele groep, niet sig. geassocieerd met 
schoolverzuim door ziekte (β = .00, P = .529). Echter, fysieke 
activiteit is negatief geassocieerd met schoolverzuim door ziekte in 
meisjes (β = .-13, P = .022), maar niet in jongens (β = .07, P = 
.370). Fysieke activiteit is positief geassocieerd met 
cardiovasculaire fitheid (β = .17, P < .001). De norm gezond 
bewegen is niet significant geassocieerd met schoolverzuim door 
ziekte en cardiovasculaire fitheid. Cardiovasculaire fitheid is 
negatief geassocieerd met schoolverzuim door ziekte (β = .27, P < 
.001). Fysieke activiteit (effect = -.0540, bootstrap between -.0998 
en -.0228) is indirect geassocieerd met schoolverzuim door ziekte 
door cardiovasculaire fitheid (Figuur 2).  

Discussie  
Fysieke activiteit is negatief geassocieerd met schoolverzuim door 
ziekte in adolescente meisjes, maar niet in jongens. Daarnaast is 
fysieke activiteit geassocieerd met cardiovasculaire fitheid, terwijl 
de norm gezond bewegen niet sig. geassocieerd is met deze 
gezondheidsuitkomsten. Gebaseerd op deze resultaten 
concluderen wij dat iedere toename in fysieke activiteit bijdraagt 
aan de gezondheidsuitkomsten en mogelijk verlaagt fysieke 
activiteit indirect schoolverzuim door ziekte door het verbeteren 
van de cardiovasculaire fitheid. 
 
 
 

 Figuur 1: Fysieke activiteit werd gemeten met de ActivPAL3™ accelerometer   

Tabel 1: Deelnemer karakteristieken   

N = 328 
Geslacht (jongens) 51% 
Nationaliteit (Nederlands)    89% 
Schooljaar (klas 1)  60% 

Schoolniveau (HAVO)     33% 
Sociaal economische status (laag/medium) 22% 
Cardiovasculaire fitheid (Vo2max) 51 
Fysieke activiteit (minuten matig tot zwaar 
intensieve inspanning per dag) 

39 

Voldoen aan norm gezond bewegen (≥ 60min. 
Matig tot zwaar intensieve inspanning per dag) 

13% 

Figuur 2: De mediërende rol van cardiovasculaire fitheid in de relatie tussen 
fysieke activiteit en schoolverzuim door ziekte 
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Vo2max = maximale zuurstofopname in ml/kg lichaamsgewicht   
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