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• Wat is fysieke activiteit? 

Fysieke Activiteit 

any bodily movement produced 
by skeletal muscles that results 
in caloric expenditure [1] 

[1] Vanhees et al 2009 

vs       Sport         

werk transport vrije tijd 



• Wat is fysieke activiteit? 

Fysieke Activiteit 

[1] Vanhees et al 2009 

exercise training on a regular basis  
with a specific goal [1] 

participants to exert themselves 
physically until their limits and 
improve performance [1] 

vs       Sport         



• Hoe meten we fysieke activiteit? 

Fysieke Activiteit 

Sensewear 

Actiheart 

MIOfuse 

Polar hart slag meters/horloge 

Mobile appshttps://www.dreamstime.com/stock-

photo-woman-using-sports-activity-tracking-app-

her-mobile-phone-image53879985 

Mobile app 

Pedometer 

http://www.fitnessforweightloss.com/how-do-i-wear-
my-pedometer/ 

https://www.ceneje.si/Izdelek/3454455/sportna-oprema-in-
prehrana/gps-ure-in-merilci/ure-merilci/polar-h7-set-
senzorjev-za-srcno-frekvenco 

https://mhealth.jmir.org/2015/4/e94/ 

https://www.nature.com/articles/1602
118 

http://review-
mobile.appspot.com/mio-fuse-
review.html 



Fysieke Activiteit 

• Hoe meten we fysieke activiteit? 

– Zijn de geavanceerde meters te gebruiken in 
Suriname 

 

Ja! zijn zeker te gebruiken 



• Waarom is het zo belangrijk?  

Fysieke Activiteit 

Figure: Patel, A.V. et al 2010 



• Waarom is het zo belangrijk?  

Fysieke Activiteit 

Figuren: Brown et al 2007 

Diabetes (Suikerziekte) Borstkanker 



Wereld Gezondheidsorganisatie richtlijnen 18-65 jaar : 
• 150 minuten per week aan een matige tot hoge intensiteit 
• 75 minuten per week aan een hoge intensiteit 
• Activiteit als onderdeel van werk, transport of vrijetijd 
• voor mannen, vrouwen en alle etnische groepen 

• Waarom is het zo belangrijk?  

Fysieke Activiteit 

Figure: Christos Pitsavos et al 2005 



Fysieke Activiteit 

Figure: Christos Pitsavos et al 2005 

Belangrijk!! 



Fysieke Activiteit 

• Hoe is het in Suriname?  



Fysieke Activiteit 

• Hoe is het in Suriname?  

Meeting the WHO recommendations 

Baldew et al 2015 



 Belgium 
36 % USA 

51.7 % 

India 
45.6 % 

22 countries 
79.1 % 

Suriname 
55.5 % 

Man > Women 
Decrease with age 

WHO factsheet 2013 CDC 2010 Guthold et al 2011 Anjana et al 2014 Hallal et al 2012 

Fysieke Activiteit 



Fysieke Activiteit,, Fitheid en Risicofactoren 
voor Hart en Vaatziekten in Suriname 

Fitheid 



Bouchard  et al 1994 

Fitheid 

“an ability to perform daily 
activities with vigor.”  

http://sf-streetphoto.blogspot.com/2014/12/old-
lady-climbing-stairs.html 

http://rebrn.com/re/psbattle-happy-dog-
running-free-175330/ 

• Wat is fitheid? 

  



• Hoe meten we fitheid? 
– Cardiorespiratoire fitheid 

Fitheid 



• Hoe meten we fitheid? 
– lichaamssamenstelling 

Fitheid 

https://praktijkminervalaan.nl/bedrijven/ 
https://enhancinghumanperformance.net/2014/01/18/to-fat-to-fit/ 

https://enhancinghumanperformance.net/2014/01/18/to-fat-to-fit/ 



• Waarom is fitheid belangrijk? 
– Cardiorespiratoire fitheid 

Fitheid 

Sassen  et al 2009 

Dus  
Fysieke activiteit is goed!! 
Fysieke activiteit  verhogen van fitheid 
Hoge fitheid  lager CVD risico 



Fysieke Activiteit, Fitheid en Risicofactoren 
voor Hart en Vaatziektes in Suriname 

Risicofactoren 
Hart en Vaatziekten 



Risicofactoren voor Hart en Vaatziekten 

• Hoe is het in Suriname? 

Krishnadath et al 2016 



Risicofactoren voor Hart en Vaatziekten 

• Hoe is het in Suriname? 

Krishnadath et al 2016 



Risicofactoren voor Hart en Vaatziekten 

• Hoe is het in Suriname? 

Diemer et al 2017 



Risicofactoren voor Hart en Vaatziekten 

• Hoe is het in Suriname? 

– Is fysieke activiteit ook belangrijk voor 
Surinamers? 

 



Risicofactoren voor Hart en Vaatziekten 

• Hoe is het in Suriname? 

– Is fysieke activiteit ook belangrijk voor 
Surinamers? 

 

Baldew et al  2017 



Ingrijpen  

• Hoe  kan fysieke activiteit gestimuleerd 
worden? 

Aydın Özdemir 2013 

Niet zo gemakkelijk !! 

Wat kunnen wij als 
Gezondheidswerkers 
/onderzoekers 
doen? 



Ingrijpen  

• Hoe  kan fysieke activiteit gestimuleerd 
worden? 

 Referral  
by home physician  

17 women included Pre-intervention 
assessement 

Medical history  
Exercise testing with ECG 
Physical activity behavior  

Body composition 

Post-intervention 
assessement 

12-w
eek

s 
in

terv
en

tio
n

 
12 women completed 

Focus group  

• Monitoring  with 
watch and heart rate 
monitor 

• Data exchange  over 
the internet 

• Feedback over 
telephone/email 

Baldew et al (in prep) 



Ingrijpen  

• Hoe  kan fysieke activiteit gestimuleerd 
worden? 

Fysieke activiteit gedurende de interventie van12 weken 

Baldew et al (in prep) 



Ingrijpen  

• Hoe  kan fysieke activiteit gestimuleerd 
worden? 

Telemonitoring blijkt wel effectief te zijn [1] 

[1] Frederix et al 2015 
 

Optimal e-
health 

intervention 

Monitoring 

Coaching 

E-learning 
Social 

Interaction 

2-way 
communicat

ion 

Maar meer componenten nodig 



Ingrijpen  

• Hoe  kan fysieke activiteit gestimuleerd 
worden? 

Aydın Özdemir 2013 

Niet zo gemakkelijk !! 

Multidisciplinaire aanpak 
Een MUST!! 
- Sociologen 
- Psychologen 
- Artsen 
- Specialisten 
- ICTers 
- Bouwkundigen 
- Onderzoekers 
- Overheid ! 



Ingrijpen  

• En verminderen van Hart en vaatziekten? 

Claire D’ Cruz 2013 



Ingrijpen  

• En verminderen van Hart en vaatziekten? 

Claire D’ Cruz 2013 

WAT KAN UW BIJDRAGE ZIJN ? 


