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Achtergrond
 Fysieke activiteit heeft een positief effect op de fysieke
gezondheid, o.a. verbetering cardiovasculaire fitheid1 en verlaging
bloeddruk2, de mentale gezondheid, o.a. vermindering depressieve
klachten3, en de schoolprestaties4.
 Echter, geen wetenschappelijk bewijs of fysieke activiteit leidt tot
minder schoolverzuim door ziekte, en of minder schoolverzuim door
ziekte leidt tot betere schoolprestaties bij adolescenten.
 Daarnaast onduidelijk of adolescenten die voldoen aan de norm
gezond bewegen (60 min/dag matig intensieve inspanning) betere
cardiovasculaire fitheid hebben en vervolgens minder verzuimen op
school door ziekte t.o.v. minder actieve leeftijdsgenoten.

Vraagstelling
1) Wat is de associatie tussen fysieke activiteit en schoolverzuim
door ziekte bij adolescenten?
2) Wordt deze associatie gemedieerd door cardiovasculaire
fitheid?
3) Is er een mediërende rol voor schoolverzuim door ziekte in de
positieve associatie tussen fysieke activiteit en schoolprestaties?
4) Verzuimen adolescenten die voldoen aan de norm gezond
bewegen minder op school door ziekte dan hun minder actieve
leeftijdsgenoten?

Methode
 Cross-sectioneel (N=440, Klas 1 en 3, HAVO en VWO).
 Voorspellende variabelen: 1) Fysieke activiteit gemeten met
een accelerometer. 2) Voldoen aan de norm gezond bewegen (≥
10.000 accelerometer bewegingen per dag).
 Uitkomstmaten: 1) Schoolverzuim door ziekte, aantal
verzuimdagen per jaar. 2) Cardiovasculaire fitheid (VO2max),
gemeten met de shuttle-run test. 3) Schoolprestaties, gemiddelde
score van Nederlands, Engels en wiskunde.
 Covariaten: Geslacht (jongens = 0, meisjes = 1), Schooljaar
(klas 1 = 0, klas 3 =1), Nationaliteit (0 = Nederlands, 1 = nietNederlands, Schoolniveau (0 = HAVO, 1 = VWO), Sociaal
economische status (Opleidingsniveau ouders ≤ MBO = 0, anders
= 1), Body mass index, Cardiovasculaire fitheid (VO2max),
Puberale fase (PDS), Depressieve klachten (CES-D),
Zelfvertrouwen (Rosenberg).
 Statistiek: Multiple lineaire regressieanalyse en mediatie
analyse volgens de methode van Preacher en Hayes.

Resultaten
Van de adolescenten voldoet 43% aan de norm gezond bewegen.
Fysieke activiteit (Tabel 1) en de norm gezond bewegen (β = .11, P
= .001) zijn niet sig. geassocieerd met schoolverzuim door ziekte.
Fysieke activiteit (β = .17, P < .001) en de norm gezond bewegen
(β = .25, P < .001) zijn positief geassocieerd met cardiovasculaire
fitheid. Cardiovasculaire fitheid is negatief geassocieerd met
schoolverzuim door ziekte (Figuur 2). Zowel fysieke activiteit (effect
= -.0540, bootstrap between -.0998 en -.0228) als de norm gezond
bewegen (effect = -.0813, bootstrap between -.1565 en -.0344) zijn
indirect geassocieerd met schoolverzuim door ziekte bij
cardiovasculaire fitheid (Figuur 2). Schoolverzuim door ziekte is
niet sig. geassocieerd met schoolprestaties (β = -.04, P = .527).

Figuur 1: Fysieke activiteit gemeten met de ActivPAL3™ accelerometer

Tabel 1: Associatie tussen fysieke activiteit en schoolverzuim door ziekte

Schoolverzuim door ziekte
ΔR2
Model
Geslacht

β

.10*
-,44*

Nationaliteit

,15

Schooljaar

,29*

Schoolniveau

-,08

Sociaal economische status

,07

Body mass index

-,11

Cardiovasculaire fitheid

-,27*

Puberale fase

,02

Depressieve symptomen

,06

Eigenwaarde

,06

Fysieke activiteit

,00

*Significant bij P < .05

Discussie
Fysieke activiteit is niet direct geassocieerd met schoolverzuim
door ziekte in adolescenten. Fysieke activiteit is wel indirect
geassocieerd met minder schoolverzuim door ziekte bij
cardiovasculaire fitheid. Deze associatie wordt blijkbaar teniet
gedaan door een onbekende variabele. De norm gezond bewegen
is mogelijk een goede indicatie van een voldoende actieve leefstijl
voor adolescenten, want deze norm is positief geassocieerd met
cardiovasculaire fitheid en indirect negatief geassocieerd met
schoolverzuim door ziekte.

Figuur 2: De mediërende rol van cardiovasculaire fitheid in de relatie tussen
fysieke activiteit en schoolverzuim door ziekte
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