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Samenvatting
Achtergrond
Het doel van deze bachelor thesis is onderzoeken hoe de reistijd tot (speel)voorzieningen en
persoonlijke kenmerken zijn gerelateerd aan het gebruik van (speel)voorzieningen en
beweeggedrag bij kinderen. De bijbehorende hypothese luidt dat een kortere reistijd tot
(speel)voorzieningen leidt tot een groter gebruik van deze (speel)voorzieningen. Een tweede
hypothese stelt dat een groter gebruik van (speel)voorzieningen leidt tot meer lichamelijke
activiteit bij kinderen.

Methode
Deze studie is een dwarsdoorsnede onderzoek met resultaten van 1665 Nederlandse kinderen
van 8 tot en met 11 jaar oud. De kinderen maken deel uit van het KOALA-onderzoek. De
ouders van de kinderen hebben een vragenlijst ingevuld waarbij gevraagd werd naar de
reistijd van het huis tot verschillende (speel)voorzieningen, het gebruik van
(speel)voorzieningen en beweging van het kind. Met behulp van correlaties en meervoudige
regressieanalyse zijn de relaties tussen twee afhankelijke variabelen en de onafhankelijke
variabelen in deze studie getest

Resultaten
Hoe korter de reistijd tot (speel)voorzieningen, hoe vaker kinderen gebruik maken van deze
(speel)voorzieningen. Van de verschillende (speel)voorzieningen maken jongens meer
gebruik van een verhard of onverhard speelveld zonder speeltoestellen. Ook spelen jongens
vaker buiten in vergelijking met meisjes. Kinderen zijn over het algemeen lichamelijk actiever
wanneer ze meer gebruik maken van (speel)voorzieningen. Kinderen zijn echter niet
lichamelijk actiever wanneer ze meer gebruik maken van een meer, plas, vijver of rivier, het
schoolplein en een verhard speelplein met speeltoestellen. Body Mass Index (BMI) is in deze
studie geen voorspeller voor het meer of minder vertonen van lichamelijke activiteit.

Conclusie
Kinderen maken meer gebruik van (speel)voorzieningen wanneer deze dichter bij hun
woonhuis liggen. Lichamelijk zijn kinderen ook actiever wanneer ze meer gebruik maken van
(speel)voorzieningen. Kinderen zijn echter niet lichamelijk actiever wanneer er meer
(speel)voorzieningen in de buurt liggen.

Abstract
Background
The aim of this bachelor’s thesis is to investigate how the distance measured in time to (play)
facilities and personal characteristics are related to the use of (play) facilities and physical
activity in children. The hypothesis suggests that a closer distance to (play) facilities leads to a
greater use of the (play) facilities. A second hypothesis suggests that a greater use of (play)
facilities leads to more physical activity in children.

Methods
This study is a cross-sectional study with results of 1665 children with an age from 8 to 11
years old from the Netherlands. The children are part of the KOALA study that is held in the
Netherlands. The parents of the children have completed a questionnaire about the distance in
time to different (play) facilities, the use of (play) facilities and physical activity of the child.
The relation between the dependent variable and the independent variables were tested with
correlations and multiple regression.

Results
A shorter distance to (play) facilities is in relation with a greater use of (play) facilities. Boys
are more likely to use a paved or unpaved court without playground equipment. Even boys
play more often outside compared to girls. Children are generally more physically active
when they use more (play) facilities. However, children are not physically more active when
they go more often to a lake, pond or river, the schoolyard and a paved playground with
playground equipment. Body Mass Index (BMI) is not a predictor in this study; there is no
significant evidence that people with a greater BMI are more or less active.

Conclusions
Children use (play) facilities more when these facilities are closer to their homes. Children are
even more active when they use (play) facilities. However, children are not physically active
when more (play) facilities are nearby.

Voorwoord
Met het afronden van deze thesis ben ik bijna aan het einde gekomen van mijn bachelor en
hoop ik over een tijdje mijn bachelordiploma te behalen. Tijdens de thesisperiode heb ik
onderzoek gedaan in opdracht van Speeltuinwerk Limburg. Het was voor mij een leerzame
periode waarin ik veel heb geleerd. Deze bachelorthesis was echter niet tot stand gekomen
zonder hulp van een aantal personen. Ik wil daarom graag Jessica Gubbels, Ester Sleddens en
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1 Inleiding
1.1 Achtergrond
Dagelijkse beweging is goed voor de lichamelijke, verstandelijke, sociale en emotionele
ontwikkeling van kinderen (Hills, King, & Armstrong, 2007; Voedingscentrum, 2014).
Voldoende lichamelijke activiteit vermindert de kans op het krijgen hart- en vaatziekten op
latere leeftijd (Hills et al., 2007; Timmons et al., 2012). Tevens wordt de kans op het krijgen
van diabetes, kanker en depressie verkleind (Timmons et al., 2012). Genoeg beweging
verkleint ook de kans op een teveel aan lichaamsgewicht en helpt obesitas voorkomen
(Gezondheidsraad, 2003). De Nederlandse Norm Gezond Bewegen (NNGB) is een richtlijn
voor de hoeveelheid beweging die iemand minimaal nodig voor het onderhouden van de
gezondheid voor langere tijd. Kinderen van vier tot en met zeventien jaar voldoen aan de
norm wanneer ze dagelijks ten minste één uur matig intensief bewegen en minimaal twee keer
per week intensief bewegen (Wendel-Vos, 2012). Onder matig intensief bewegen valt alle
dagelijkse lichaamsbeweging van een kind, bijvoorbeeld lopen en fietsen. Een paar
voorbeelden van intensief bewegen zijn hardlopen, hockeyen of voetballen
(Voedingscentrum, 2014). Een percentage van slechts 25 procent van de kinderen in de
leeftijd van vier tot en met elf jaar voldoet echter aan de norm voor gezond bewegen (van der
Klauw, Verheijden, & Slinger, 2012). Naast bewegen is er een stijgende lijn van het aantal
kinderen dat sedentair gedrag vertoond. Onder sedentair gedrag worden activiteiten met een
laag energieverbruik in combinatie met een zittende of liggende houding verstaan, zoals
televisie kijken of computeren. Sedentair gedrag is een risicofactor voor een verhoogde
mortaliteit en morbiditeit (Katzmarzyk, Church, Craig, & Bouchard, 2009;
LoketGezondLeven, 2014).

(Speel)voorzieningen in de buurt kunnen ervoor zorgen dat kinderen spelenderwijs
lichamelijk actief zijn (Davison & Lawson, 2006; Mathijssen, 2013). Onder deze
voorzieningen vallen bijvoorbeeld: parken of bossen, schoolpleinen, speelpleinen,
speelplaatsen of speeltuinen, speelveldjes, sporthallen of gymzalen en zwembaden. Spelen
heeft positieve effecten op kinderen (Goldstein, 2012). Naast meer beweging heeft (buiten)
spelen ook een positieve invloed op de algemene ontwikkeling van kinderen (Goldstein, 2012;
van der Poel, 1996). Door spelenderwijs (buiten) actief te zijn zullen kinderen meer geneigd
zijn tot sociale interactie (Groot Roessink, 2014; van der Poel, 1996). Speeltuinen, parken en
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speelplekken zijn de meest gebruikte openbare plekken waar kinderen spelen (Moody et al.,
2004; Veitch, Bagley, Ball, & Salmon, 2006).

1.2 Aanleiding
Er zijn vele belemmerende, maar ook bevorderende factoren voor het gebruik van
(speel)voorzieningen, dit is per wijk erg verschillend (de Vries, 2006). TNO heeft in een
aantal wijken de belemmerende en bevorderende factoren voor het gebruik van speeltuinen
onderzocht (de Vries, 2006). Deze factoren zijn op te splitsen in omgevingsdeterminanten en
persoonlijke determinanten. Relevante omgevingsdeterminanten voor het gebruik van
(speel)voorzieningen zijn bijvoorbeeld verlichting, organisatie van activiteiten
(schooltoernooien en sportclinics), bereikbaarheid, veiligheid, staat van de toestellen en
hoeveelheid groen in de omgeving (de Vries, 2006). De reistijd tussen het woonhuis van een
kind en (speel)voorzieningen in de buurt kan tevens een belangrijke factor zijn in het
verklaren en voorspellen van het gebruik van (speel)voorzieningen (Potwarka, Kaczynski, &
Flack, 2008; Tucker, Gilliland, & Irwin, 2007). Er is tussen de reistijd tot
(speel)voorzieningen en beweeggedrag bij kinderen tevens een associatie volgens andere
studies, maar de resultaten geven verschillende conclusies. Een aantal studies beschrijven dat
er geen verband is tussen gebruik van (speel)voorzieningen en lichamelijke activiteit bij
kinderen (Kaczynski, Potwarka, & Saelens, 2008; Potwarka et al., 2008; Tucker et al., 2007).
Andere studies beschrijven juist dat kinderen die dichter bij (speel)voorzieningen wonen,
lichamelijk meer actief zijn (D. Cohen et al., 2006; Roemmich et al., 2006; Timperio,
Crawford, Telford, & Salmon, 2004). Relevante persoonlijke kenmerken voor het gebruik van
(speel)voorzieningen zijn volgens verschillende studies Body Mass Index (BMI), geslacht,
leeftijd en etniciteit (Karsten, 2003a; van Lindert, Frelier, & Nielander, 2009). Omdat eerdere
studies verschillende resultaten laten zien is het zinvol om opnieuw onderzoek te doen naar de
relatie tussen reistijd tot (speel)voorzieningen, het gebruik van (speel)voorzieningen en
beweeggedrag bij kinderen.

1.3 Doel- en vraagstelling
De centrale vraag van deze studie luidt als volgt:
Wat is de relatie tussen de reistijd tot (speel)voorzieningen, het gebruik van
(speel)voorzieningen en beweeggedrag bij kinderen?
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Deze centrale vraag kan worden opgedeeld in de volgende deelvragen:
1. In hoeverre maken kinderen gebruik van verschillende (speel)voorzieningen in de
buurt?
2. Welke persoonlijke kenmerken kunnen het gebruik van (speel)voorzieningen
verklaren?
3. In hoeverre verklaart de reistijd tot (speel)voorzieningen het gebruik van
(speel)voorzieningen?
4. Wat is de relatie tussen het gebruik van (speel)voorzieningen en buiten spelen,
sedentair gedrag en lichamelijke activiteit?

1.4 Theoretisch kader
Ecologische modellen betrekken de rol van de omgeving op het uitvoeren van bepaald gedrag.
Er zijn vaak meerdere omgevingsfactoren die gedrag beïnvloeden. Met behulp van het
ANGELO-raamwerk (‘Analysis Grid for Environments Linked to Obesity’) kunnen
verschillende omgevingsdeterminanten worden beschreven, in dit geval voor lichamelijke
activiteit (Ferreira et al., 2007). In het ANGELO-raamwerk worden verschillende typen
omgevingsdeterminanten onderscheiden, samen met de verschillende niveaus van
omgevingsdeterminanten. De determinanten worden op twee niveaus bekeken, op micro en op
macro niveau. Het microniveau is de setting waarbinnen het gedrag wordt uitgevoerd, zoals
thuis of op school. Het macroniveau zijn de andere en bredere settings die het uitvoeren van
lichamelijke activiteit kunnen beïnvloeden (Ferreira et al., 2007). De typen
omgevingsdeterminanten zijn opgesplitst in fysiek (beschikbaarheid om lichamelijk actief te
zijn), economisch (wat zijn de kosten), politiek (de wetten en regels die lichamelijke activiteit
kunnen beïnvloeden) en sociaal-cultureel (de opvattingen en houdingen binnen een
omgeving) (Wagemakers & Vaandrager, 2007). Het aantal speeltuintjes in de buurt en de
reistijd tot speeltuintjes zouden bijvoorbeeld fysieke omgevingsdeterminanten zijn in deze
studie. Er is hierbij gekeken op micro niveau naar de fysieke omgeving.

1.5 Empirisch kader
Wel of niet lichamelijk actief zijn bij kinderen wordt door verschillende kenmerken
beïnvloedt, zoals persoonlijke kenmerken en omgevingsdeterminanten. Een voorbeeld van
een omgevingsdeterminant is de reistijd tot (speel)voorzieningen (Roemmich et al., 2006; van
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Lindert et al., 2009). Persoonlijke kenmerken en omgevingsdeterminanten kunnen het gebruik
van een speelplek bevorderen of juist belemmeren. Een aantal persoonlijke kenmerken die het
gebruik van (speel)voorzieningen bij kinderen beïnvloeden zijn geslacht, leeftijd, etniciteit,
sociaal economische status (SES) en BMI (van Lindert et al., 2009). Jongens spelen vaak op
een andere manier en gebruiken andere (speel)voorzieningen dan meisjes (Karsten, 2003a;
Meire, 2007; van Lindert et al., 2009). Jongens maken bijvoorbeeld meer gebruik van
speelplekken waar zij balspellen, zoals voetbal, kunnen spelen, terwijl meisjes meer rustige
spelletjes spelen, zoals het spelen op een klimrek (Karsten, 2003a; Meire, 2007; van Lindert et
al., 2009). Het is gebleken dat meisjes over het algemeen minder vaak buiten spelen dan
jongens (van Lindert et al., 2009). Meisjes spelen over het algemeen wel meer rondom of op
speelobjecten, terwijl jongens vaker over het hele plein spelen (Karsten, 2003a; Meire, 2007).
Leeftijd speelt ook een rol omdat verschillende leeftijdsgroepen anders gebruik maken van
speelvoorzieningen (Meire, 2007; van Lindert et al., 2009). Bij kinderen onder de zes jaar is
het fantasiespel vooral van belang, terwijl kinderen boven de zes jaar vaker spellen spelen met
regels (Meire, 2007). Een andere determinant voor het gebruik van (speel)voorzieningen is
etniciteit (Meire, 2007; van Lindert et al., 2009). Allochtone kinderen, zowel jongens als
meisjes, maken minder vaak gebruik van (speel)voorzieningen in tegenstelling tot autochtone
kinderen (Hildebrandt, Ooijendijk, & Hopman-Rock, 2008; van Lindert et al., 2009). De
sportcultuur in het land van herkomst en een vaak relatief korte verblijfsduur in Nederland
zijn factoren voor het minder gebruik maken van (speel)voorzieningen (Wendel-Vos, 2013).
Daarnaast speelt SES ook een rol op het gebruik van (speel)voorzieningen. Kinderen van
ouders met een lage SES spelen vaker buiten op speelplekken dan kinderen van ouders uit een
hogere sociaal economische klasse (van Lindert et al., 2009). Dit kan te verklaren zijn omdat
kinderen van ouders met een hoge SES of een gemiddelde SES vaak lid zijn van een
sportclub, waardoor ze minder vaak buiten spelen (Karsten, 2003a; van Lindert et al., 2009).
Een andere verklaring zou kunnen zijn dat kinderen van ouders met een hoge SES vaker een
eigen tuin hebben en daar buiten spelen. Dit is echter nog niet onderzocht in andere studies.
Een andere persoonlijke determinant is BMI. Volgens meerdere studies is er een verband
tussen kinderen met een hogere BMI en minder beweging (Davies, Gregory, & White, 1995;
Delany et al., 1995; Vangaever, 2013). Hoe hoger het BMI, hoe minder een kind geneigd is
om lichamelijk actief te zijn (Davies, Gregory, & White, 1995; Delany et al., 1995;
Vangaever, 2013). Meer beweging kan echter leiden tot het voorkómen van een te hoog BMI
(van Lindert et al., 2009).
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Volgens Roemmich et al. (2006) & Timperio et al. (2004) zijn kinderen lichamelijk meer
actief wanneer zij wonen in buurten met minder reistijd tussen de thuiswoning en
(speel)voorzieningen. D. Cohen et al. (2006) hebben ook een vergelijkbaar onderzoek
uitgevoerd als Roemmich et al (2006) onder meisjes van twaalf tot en met veertien jaar. Zij
vonden dat meisjes die vlakbij speeltuinen, basketbalveldjes, looppaden en zwembaden
wonen (minder de 0,8 kilometer) meer fysieke activiteit vertonen. Echter, meisjes die vlakbij
skateboardplekken en grasveldjes woonden, waren juist minder lichamelijk actief. Volgens
het onderzoek van D. Cohen et al. (2006) komt dit waarschijnlijk omdat meer jongens op die
plekken spelen en dat weerhoudt meisjes ervan om naar de speelplek te komen. De
geslachtsverschillenen die zijn gevonden in bovenstaande studies kunnen duiden op een
relatie tussen omgeving en geslacht. In deze thesis wordt de relatie tussen geslacht en het
gebruik van (speel)voorzieningen bestudeerd.

De afwezigheid van parken en sporthallen in de buurt is volgens Timperio et al. (2004)
geassocieerd met minder lopen en fietsen door de kinderen in die buurt. Dit is vergeleken met
buurten waar parken en sporthallen wel aanwezig waren (Timperio et al., 2004). Kinderen van
verschillende leeftijdsgroepen maken binnen een andere straal gebruik van speelplekken.
Jonge kinderen blijven tijdens het buiten spelen vaak vrij dicht bij huis (van Lindert et al.,
2009). Kinderen van vijf of zes jaar spelen meestal binnen een straal van honderd meter
rondom hun woning. Ouders houden de kinderen van deze leeftijd vaak goed in de gaten.
Kinderen van zes tot twaalf jaar spelen binnen een straal van 300 tot 400 meter van hun
woning. Kinderen vanaf twaalf jaar gaan vaak 800 tot 1000 meter van hun woning vandaan
voor een speelplek (van Lindert et al., 2009). Volgens Potwarka et al. (2008) blijven kinderen
niet altijd in de bovengenoemde straal rondom hun huis om te spelen, vaak wel, maar hier
mag niet vanuit worden gegaan. Volgens verschillende studies kan aangenomen worden dat
vele kinderen (vanaf zes jaar) naar speelplekken gaan waar vriendjes ook spelen, ook al is dat
wat verder van huis (Kaczynski et al., 2008; Potwarka et al., 2008). Sommige kinderen, soms
samen met de ouders, kiezen er daarom voor om verder te reizen voor een speelplek. Ook kan
een ander park dan het dichtstbijzijnde de voorkeur hebben wanneer dat park groter is en er
meerdere voorzieningen zijn voor de gewenste activiteiten (Potwarka et al., 2008). Het is
vanuit dit onderzoek aannemelijk dat kinderen niet automatisch voor de dichtstbijzijnde
(speel)voorziening kiezen maar eerder voor de voorziening die meer te bieden heeft
(Kaczynski et al., 2008; Potwarka et al., 2008; Tucker et al., 2007). Reistijd tot
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(speel)voorzieningen speelt echter wel een rol, maar minder sterke rol dan kenmerken van het
park zelf (Roemmich et al., 2006).

De nabijheid van (speel)voorzieningen heeft volgens verschillende onderzoeken een positief
effect heeft op lichamelijke activiteit bij kinderen (D. Cohen et al., 2006; Roemmich et al.,
2006). Lichamelijke activiteit heeft daarnaast weer een positief effect op het voorkómen van
overgewicht (Frank, Andresen, & Schmid, 2004; Saris et al., 2003; Wrotniak, Epstein, Dorn,
Jones, & Kondilis, 2006). Volgens D. Cohen et al. (2006) & Roemmich et al. (2006) zijn
kinderen lichamelijk dus meer actief wanneer ze dichter bij een (speel)voorziening wonen.
Wanneer kinderen meer gebruik maken van (speel)voorzieningen zijn ze ook lichamelijk
actiever (Laxer & Janssen, 2013; Roemmich et al., 2006). Echter wanneer alleen wordt
gekeken naar het gebruik van (speel)voorzieningen en het voorkómen van overgewicht dan is
er geen relatie gevonden in andere onderzoeken (Burdette & Whitaker, 2004; Potwarka et al.,
2008).
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2 Methode
2.1 Respondenten
De relatie tussen de reistijd tot verschillende (speel)voorzieningen in de buurt en lichamelijke
activiteit van kinderen is kwantitatief onderzocht met behulp van een vragenlijst binnen het
KOALA-onderzoek. Het KOALA-onderzoek betreft een prospectieve cohort studie. Het doel
van het KOALA-onderzoek is om meer kennis op te doen over de verschillende oorzaken van
allergie en astma en de ontwikkeling en groei van kinderen. Het onderzoek is begonnen met
werven van zwangere vrouwen vanaf het jaar 2000. Gezonde, zwangere vrouwen die mee
deden aan een onderzoek naar bekkenpijn in Nederland werden uitgenodigd om samen met
hun kind deel te nemen aan het KOALA-onderzoek (Bastiaanssen et al., 2005). Een groep van
491 zwangere vrouwen werd via alternatieve kanalen geworven, namelijk via antroposofische
verloskundige- en huisartsenpraktijken, natuurvoedingswinkels en tijdschriften gericht op
deze doelgroep. Omdat deze vrouwen via alternatieve kanalen zijn benaderd is de kans groter
dat zij een alternatieve leefstijl hebben. De kans is dus groot dat zij andere opvattingen
hebben over de gezondheid, voeding en opvoeding van hun kind in vergelijking met regulier
geworven vrouwen. In totaal zijn 2834 vrouwen geworven voor het KOALA-onderzoek.

2.2 Onderzoeksdesign en dataverzameling
Via een vragenlijst zijn de resultaten voor deze studie verkregen. In de vragenlijst is gevraagd
naar de reistijd tot (speel)voorzieningen in de buurt, beweeggedrag van de kinderen,
persoonlijke kenmerken en het gebruik van (speel)voorzieningen. De vragenlijst bestond
vooral uit gesloten vragen. De vragenlijst is niet bij alle moeders, die aan het begin van het
KOALA-onderzoek geworven zijn, afgenomen. Een aantal moeders deed al niet meer mee
aan het KOALA-onderzoek bij aanvang van deze vragenlijst. Echter het merendeel van de
moeders die aan het begin van het KOALA-onderzoek geworven zijn, heeft de vragenlijst
voor deze studie ingevuld. De vragenlijst is door de ouders van het kind ingevuld, toen het
kind tussen de 8 tot en met 11 jaar oud was. In totaal hebben 1665 ouders de vragenlijst voor
deze studie over hun kind ingevuld. De vragenlijst kon ingevuld worden op papier en per post
teruggestuurd worden naar de onderzoekers, maar kon ook worden ingevuld via internet. Van
de respondenten heeft 23,7 procent de vragenlijst op papier ingevuld en 76,3 procent van de
respondenten heeft de vragenlijst via het internet ingevuld. Doordat resultaten die gebruikt
zijn voor dit onderzoek afkomstig zijn van één vragenlijst die op één moment is gemeten
7

betreft deze studie een dwarsdoorsnedeonderzoek.

2.2.1 Lichamelijke activiteit
Om lichamelijke activiteit te meten zijn in de vragenlijst twee vragen gesteld. Als eerste is
gevraagd naar hoeveel dagen per week het kind gemiddeld besteedde aan acht activiteiten. De
activiteiten waarnaar gevraagd werd betroffen: televisie kijken, achter de computer zitten
buiten schooltijd, buiten spelen, buiten sporten bij een sportvereniging, binnen sporten bij een
sportvereniging, schoolgym of schoolzwemmen, lopend of zelf fietsend van en naar school,
en wandelen of fietsen in de vrije tijd. Ouders hadden de keuze uit negen antwoordcategorieën
per activiteit: niet of minder dan één dag per week, één, twee, drie, vier, vijf, zes, of zeven
dagen per week of ‘weet ik niet’. Als tweede werd gevraagd naar het aantal minuten dat het
kind op één dag gemiddeld bezig is met de bovengenoemde activiteiten. Het aantal minuten
dat het kind besteedde aan schoolgym en schoolzwemmen was in deze vraag niet gevraagd.
Bij deze vraag hadden ouders keuze uit zeven antwoordcategorieën, namelijk: niet, korter dan
een half uur, een half uur tot één uur, één tot twee uur, twee tot drie uur, drie uur of langer en
‘weet ik niet’. De categorieën zijn gehercodeerd naar het aantal minuten van het midden van
elke antwoordcategorie in: 0 minuten, 15 minuten, 45 minuten, 90 minuten en 150 minuten.
De antwoordcategorie ‘drie uur of langer’ is hergecodeerd naar 180 minuten. Er is voor deze
antwoordcategorie geen midden aan te duiden en daarom is de antwoordcategorie
gehercodeerd naar het begin van de categorie. De antwoordcategorie ‘weet ik niet’ is
hergecodeerd naar een missende waarde. Met deze zeven antwoordcategorieën is het totaal
aantal minuten per week dat het kind aan iedere activiteit besteedt berekend. Dit is berekend
door het aantal dagen dat een kind een activiteit ondernam te vermenigvuldigen met het aantal
minuten dat een kind aan de activiteit besteedde. In deze studie is beweeggedrag opgedeeld in
sedentair gedrag en lichamelijke activiteit. Sedentair gedrag kan worden omschreven als
wanneer er op een bepaald moment geen activiteiten worden uitgevoerd. Er wordt op dat
moment weinig energie verbruikt in combinatie met een zittende of liggende houding
(Hendriksen et al., 2013). In deze studie zijn dat ‘televisie kijken’ en ’computeren’. Het aantal
minuten per week dat kinderen besteedden aan deze twee activiteiten zijn bij elkaar opgeteld.
Onder lichamelijke activiteit verstaan we in deze studie ‘buiten spelen’, ‘buiten sporten bij
een sportvereniging’, ‘binnen sporten bij een sportvereniging’, ‘schoolgym of
schoolzwemmen’, ‘lopend of zelf fietsen van en naar school’ en ‘wandelen of fietsen in de
vrije tijd’. Het aantal minuten lichamelijke activiteit die kinderen per week vertoonden bij
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deze zes activiteiten zijn ook bij elkaar opgeteld. In deze studie is tevens apart gekeken naar
het aantal minuten per week dat kinderen buiten spelen.

2.2.2 Woonomgeving en het gebruik van (speel)voorzieningen
Om te bepalen hoe ver kinderen van een (speel)voorziening wonen en hoe vaak ze gebruik
maken van deze (speel)voorzieningen zijn een aantal vragen gesteld over de woonomgeving
van de kinderen. Als eerste is gevraagd naar het aantal minuten dat het kind moet lopen van
thuis naar dichtstbijzijnde (speel)voorzieningen. In deze studie wordt reistijd tot
(speel)voorzieningen uitgedrukt in het aantal minuten dat een kind moet lopen om bij de
(speel)voorziening te komen. De vraag betrof zes antwoordopties, van 0-5 minuten (min), 610 min, 11-20 min, 21-30 min, meer dan 30 min en ‘weet ik niet’. In totaal werd dit gevraagd
voor elf (speel)voorzieningen in buurt, namelijk: park of bos, water, schoolplein, sporthal of
gymzaal, zwembad, school van het kind, speelveld zonder of met speeltoestellen en
speelplein, speelplaats of speeltuin (verhard) zonder of met speeltoestellen. De eerder
genoemde antwoordopties zijn gehercodeerd naar het midden van elke categorie, namelijk:
2,5 minuten, 7,5 minuten, 15 minuten en 25 minuten. De antwoordcategorie ‘meer dan 30
min’ is gehercodeerd naar 30 minuten. Er is voor deze antwoordcategorie geen midden aan te
duiden en daarom is de antwoordcategorie gehercodeerd naar het begin van de categorie. De
antwoordcategorie ‘weet ik niet’ werd gehercodeerd naar een missende waarde. Om het
gebruik van de (speel)voorzieningen te meten werd gevraagd naar het gemiddeld aantal dagen
per week dat het kind gebruik had gemaakt van deze (speel)voorzieningen in de afgelopen
maand. Deze vraag bestond uit negen antwoordcategorieën en betrof: niet of minder dan één,
één, twee, drie, vier, vijf, zes, zeven dagen en het antwoord ‘weet ik niet’. De reistijd tot de
(speel)voorziening was voor deze vraag te verwaarlozen. Het hoefde hierbij niet te gaan om
de dichtstbijzijnde (speel)voorziening. In plaats van de ‘school van uw kind’ werd in deze
vraag gevraagd naar het aantal dagen dat het kind gebruik maakte van de eigen tuin.

2.2.3 Persoonlijke kenmerken
De geboortedata van de kinderen die deelnamen aan deze studie is gevraagd in een eerdere
vragenlijst van het KOALA-onderzoek. Om de exacte leeftijd van één kind te berekenen werd
de datum van het invullen van de vragenlijst min de geboortedatum berekend. De etniciteit
van de vader en moeder van het kind en het geslacht van het kind is tevens bepaald in een
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eerdere vragenlijst van het KOALA-onderzoek. Het gewicht is per kind gemeten door het
gewicht in kilogram te vragen. Tevens werd de lengte in centimeters van het kind gevraagd.
Met deze gegevens is BMI uit te rekenen. Om BMI bij kinderen te interpreteren is de
gestandaardiseerde BMI z-score berekend per kind. De BMI z-score per kind wordt berekend
door zijn of haar BMI min het gemiddelde BMI van de referentiepopulatie te delen door de
standaarddeviatie van de referentiepopulatie. De Nederlandse referentiepopulatie waarmee
vergeleken is in deze studie zijn de waarden van de Landelijke Groeistudie. De Landelijke
Groeistudie toont groeidiagrammen voor elke leeftijd, geslacht, lengte en gewicht voor de
gehele populatie (Schönbeck & van Buuren, 2010). De BMI z-score geeft aan hoeveel
standaarddeviaties een kind van het gemiddelde van de Nederlandse referentiepopulatie af
ligt. Deze score verschilt per kind. Een score lager dan het 5e percentiel (BMI z-score ≤ -1,64)
betekent dat het kind onderwicht heeft. Scores tussen het 5e en het 84e percentiel worden als
normaal gewicht gezien (BMI z-score van -1,63 tot 1,05). Een score hoger of gelijk aan het
85e percentiel (BMI z-score ≥ 1,06) kan worden gedefinieerd als overgewicht. Bij een
overschrijding van het 95e percentiel (BMI z-score ≥ 1,64) kan het kind met die score worden
gedefinieerd als obesitas (Barlow & Dietz, 1998; Wikimedia Commons, 2007).

2.3 Afhankelijke en onafhankelijke variabelen
De afhankelijke en onafhankelijke variabelen in deze studie zijn per centrale vraag en
deelvraag bekeken.

De afhankelijke variabele van de centrale vraag in deze studie is beweeggedrag bij kinderen.
Beweeggedrag is in deze studie op te delen in lichamelijke activiteit (inclusief buiten spelen),
sedentair gedrag en buiten spelen. Er werd gekeken naar het aantal minuten dat een kind
lichamelijk actief is, maar ook naar het aantal minuten dat een kind sedentair gedrag
vertoonde. De onafhankelijke variabele voor de centrale vraag is, naast gebruik van
(speel)voorzieningen, de reistijd tot (speel)voorzieningen.
Bij de eerste deelvraag is gekeken naar het gebruik van (speel)voorzieningen in de buurt. Dit
is tevens de afhankelijke variabele. Bij deze deelvraag wordt geen relatie beschreven, maar
enkel in hoeverre kinderen gebruik maken van (speel)voorzieningen. Deze deelvraag bevat
dus geen onafhankelijke variabele(n).
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De afhankelijke variabele van de tweede deelvraag is tevens het gebruik van
(speel)voorzieningen. De persoonlijke kenmerken in deze studie zijn hierbij de onafhankelijke
variabelen. De persoonlijke kenmerken die zijn onderzocht in deze studie bestaan uit BMI zscore, geslacht, manier van werven, leeftijd en etniciteit. Deze persoonlijke kenmerken
zouden ook effectmodificatoren kunnen zijn bij de relatie tussen de reistijd tot
(speel)voorzieningen en het gebruik van (speel)voorzieningen.

Deelvraag drie heeft als afhankelijke variabele ook het gebruik van (speel)voorzieningen. De
onafhankelijke variabele die voor deze deelvraag werd gemeten is de reistijd van het
woonhuis van een kind tot (speel)voorzieningen in minuten.
Beweeggedrag, opgesplitst in sedentair gedrag en lichamelijke activiteit, is de afhankelijke
variabele in de vierde, tevens de laatste, deelvraag. Het gebruik van (speel)voorzieningen is
hierbij de onafhankelijke variabele. Bij de laatste deelvraag wordt gekeken of kinderen over
het algemeen lichamelijk meer actief zijn wanneer zij meer gebruik maken van
(speel)voorzieningen.

Het onderzoeksraamwerk in Figuur 1 laat het onderzochte model van deze studie zien.

Figuur 1 Onderzoeksraamwerk van gebruik van (speel)voorzieningen in relatie met persoonlijke
kenmerken, reisduur tot (speel)voorzieningen en beweeggedrag bij kinderen.
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2.4 Statistische bewerking
De statistische bewerkingen zijn met behulp van SPSS Statistics 21 uitgevoerd. Om een
overzicht te krijgen hoe vaak iedere waarde van een variabele voorkomt is er beschrijvende
statistiek gebruikt. Er is allereerst gebruik gemaakt ‘descriptives’. Met behulp van
descriptives wordt duidelijk wat bijvoorbeeld de gemiddelde leeftijd is van de kinderen en wat
de gemiddelde reisduur tot (speel)voorzieningen is in deze studie. De correlaties tussen
reisduur tot (speel)voorzieningen onderling, het gebruik van (speel)voorzieningen onderling
en beweeggedrag onderling zijn na de beschrijvende statistiek getest met behulp van Pearson
correlaties. De mate van correlatie tussen twee variabelen wordt ook wel correlatiecoëfficiënt
genoemd. De waarde van het Pearson correlatiecoëfficiënt kan liggen tussen 0,00 en 1,00.
Hierbij betekent dat er bij een waarde van 0,00 helemaal geen correlatie tussen de variabelen
is gevonden en bij een waarde van 1,00 dat er een ‘perfecte’ relatie tussen de variabelen is
gevonden (Howitt & Cramer, 2004). Een correlatie van 0,50 of hoger betekent dat er een sterk
verband is (dit geldt ook wanneer het om negatieve getallen gaat), een correlatie tussen de
0,30 en 0,50 wordt als een matige samenhang beschouwd. Een correlatie tussen de 0,10 en
0,30 wordt als laag beschouwd en een correlatie onder de 0,10 wordt beschouwd als een zeer
zwak verband (J. Cohen, 1988).

In deze studie gaat het om de correlaties tussen reisduur tot (speel)voorzieningen en het
gebruik van (speel)voorzieningen, persoonlijke kenmerken en het gebruik van
(speel)voorzieningen, persoonlijke kenmerken en beweeggedrag, de reisduur tot
(speel)voorzieningen en beweeggedrag en het gebruik van (speel)voorzieningen en
beweeggedrag. Na het uitvoeren van correlaties zijn t-toetsen voor onafhankelijke
waarnemingen uitgevoerd om te bepalen of twee gemiddelden van de variabelen significant
van elkaar verschillen. Het gebruik van (speel)voorzieningen is vergeleken voor met beide
groepen van de dichotome variabelen in deze studie. Deze variabelen zijn geslacht, etniciteit
en de manier van werven. De gemiddelden tussen geslacht, etniciteit en de manier van werven
en beweeggedrag zijn ook met elkaar vergeleken met behulp van een t-toets. Er is tweezijdig
getoetst met 95% zekerheid.
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De hypothesen binnen deze studie zijn getoetst met een lineaire regressieanalyse. Het toetsen
van meerderen onafhankelijke variabelen wordt multivariabele regressie genoemd. Deze
regressieanalyse kan aantonen of er een lineair verband is tussen onafhankelijke variabelen en
afhankelijke variabelen van de centrale vraag en per deelvraag (van Rossem, 2007). Door
multivariabele regressie toe te passen wordt er gecorrigeerd voor mogelijke confounders. Er is
vanuit gegaan dat de afhankelijke variabelen normaal verdeeld zijn. Voor deze studie zijn
twee multivariabele regressies uitgevoerd met beiden een andere afhankelijke variabele. Voor
elke analyse zijn alle onafhankelijke variabelen samen getoetst in één regressie zodat er
gecorrigeerd werd voor de overige variabelen. Eén regressieanalyse is uitgevoerd om te
bepalen of de reisduur tot (speel)voorzieningen en persoonlijke kenmerken invloed hebben op
het gebruik van (speel)voorzieningen, gecorrigeerd voor de reisduur tot (speel)voorzieningen
en persoonlijke kenmerken. Er is getoetst of een kind dat dichter bij een (speel)voorziening
woont vaker gebruik maakt van deze (speel)voorzieningen. Ook is getoetst of verschillende
persoonlijke kenmerken het gebruik van (speel)voorzieningen verhogen of verlagen. In een
tweede regressie is getoetst of persoonlijke kenmerken en het gebruik van
(speel)voorzieningen de mate van lichamelijke activiteit verhogen of juist verlagen. Er is
gekeken of kinderen die vaker gebruik maken van (speel)voorzieningen ook lichamelijk
actiever zijn in vergelijking met kinderen die minder vaak gebruik maken van
(speel)voorzieningen. In deze regressie is ook getoetst welke persoonlijke kenmerken van
invloed zijn op beweeggedrag bij kinderen.
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3 Resultaten
3.1 Persoonlijke kenmerken
Tabel 1 laat de persoonlijke kenmerken van kinderen en ouders zien die zijn onderzocht in
deze studie. Het aantal jongens (N=864; 51,9%) is ongeveer gelijk aan het aantal meisjes
(N=801; 48,1%) in deze studie. De leeftijd van deze kinderen varieerde van 8 jaar en 9
maanden oud tot en met 11 jaar en 11 maanden oud. Op deze leeftijd had 82,5 procent een
normaal gewicht, 7,2 procent ondergewicht en 10,3 procent overgewicht (of obesitas). Bijna
elke ouder in deze studie is geboren in Nederland (>97%). Tevens zijn de meeste moeders
geworven via reguliere kanalen (81%), een aantal zijn geworven via alternatieve kanalen
(19%).

Tabel 1
Persoonlijke kenmerken van kinderen en ouders (N = 1665)
Percentage
M
SD
N1
Jongens
864
51.9%
Kinderen Geslacht
Meisjes
801
48.1%
Gewicht
Ondergewicht
106
7.2% 1
Normaal gewicht
1221
82.5% 1
Overgewicht (&
152
10.3% 1
obesitas)
BMI z-score
2.0
0.4
1665
10 jaar en 2
8
Leeftijd
1665
maanden
maanden
1623
Geboorteland Nederland
97.5%
Moeder
Anders
42
2.5%
Geworven via reguliere kanalen
1349
81.0%
Geworven via alternatieve kanalen 2
316
19.0%
Geboorteland Nederland
1618
97.2%
Vader
Anders
47
2.8%
1
aantallen kunnen variëren door missings
2
moeders geworven via antroposofische verloskundige- en huisartspraktijken, natuurvoedingswinkels
en tijdschriften gericht op personen met een antroposofische visie

3.2 Gebruik van (speel)voorzieningen, reistijd tot (speel)voorzieningen en beweeggedrag
Het gemiddeld aantal dagen dat kinderen gebruik maken van een (speel)voorziening is
verschillend per (speel)voorziening, zie Tabel 2. Kinderen in deze studie maken vrij veel
gebruik van het schoolplein (3,9 dagen per week) en van de eigen tuin (5,5 dagen per week).
Kinderen gaan echter weinig naar een meer, plas, vijver of rivier (0,7 dagen per week) of naar
een zwembad (0,6 dagen per week). Tabel 2 laat ook de gemiddelde reisduur in minuten tot
(speel)voorzieningen zien. In deze tabel is te zien dat kinderen gemiddeld niet verder dan 12
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minuten van een (speel)voorziening wonen. De uitzondering is de reistijd tot een zwembad
(20,0 minuten).
Tabel 2
Gemiddelde reistijd tot een (speel)voorziening en het gemiddeld aantal dagen dat kinderen naar
(speel)voorzieningen gaan (N = 1665)
(speel)voorziening
Gemiddelde reistijd tot
SD Gemiddeld aantal dagen naar
(speel)voorziening
(speel)voorziening
9.0 minuten
8.2 1.4 dagen
Park of bos
11.1 minuten
9.5 0.7 dagen
Water (meer, plas, vijver,
rivier)
8.4 minuten
7.4 3.9 dagen
Schoolplein
6.8 minuten
7.3 2.2 dagen
Speelplein, speelplaats of
speeltuin (verhard)
met speeltoestellen
6.3 minuten
6.9 1.6 dagen
Speelplein, speelplaats of
speeltuin (verhard)
zonder speeltoestellen
5.9 minuten
6.4 2.3 dagen
Speelveld (onverhard) met
speeltoestellen
5.7 2.3 dagen
Speelveld (onverhard) zonder 5.1 minuten
speeltoestellen
10.4 minuten
7.9 1.7 dagen
Sporthal of gymzaal
20.0 minuten
9.6 0.6 dagen
Zwembad
5.5 dagen
Eigen tuin
11.6 minuten
9.3
School van het kind

SD
1.7
1.3
2.1
2.2

2.1

2.2
2.2
1.7
0.6
5.5

Kinderen zijn gemiddeld 1006,9 minuten (SD = 506,9) lichamelijk actief per week. Buiten
spelen valt in deze studie ook onder lichamelijke activiteit en is meegenomen in dit
gemiddelde. Per week spelen kinderen gemiddeld 524,6 minuten (SD = 313,4) buiten.
Daarnaast vertonen kinderen per week gemiddeld 562,1 minuten (SD = 320,4) sedentair
gedrag.

3.3 Onderlinge relaties tussen reistijd tot (speel)voorzieningen, gebruik van
(speel)voorzieningen en beweeggedrag
Tabel 3 geeft de correlatiecoëfficiënten tussen de reistijd tot (speel)voorzieningen onderling.
De tabel geeft aan dat alle gevonden correlaties statistisch significant zijn, behalve de reistijd
tot de school van het kind en de reistijd tot een park of bos en de reistijd tot de school van het
kind en de reistijd tot het water. De correlatiecoëfficiënten van de significante resultaten zijn
tevens allemaal positief en de meeste verbanden zijn matig tot sterk. Dit betekent dat wanneer
de reistijd tot een bepaalde (speel)voorziening groter wordt, de reistijd tot andere
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(speel)voorzieningen ook groter wordt. Er kan hieruit worden opgemaakt dat
(speel)voorzieningen vaak gecentreerd bij elkaar liggen en dat mensen in gebieden kunnen
wonen met veel (speel)voorzieningen bij elkaar. De correlaties die niet significant zijn in
Tabel 3 liggen vaak niet dicht bij elkaar. In deze studie gaat dat om de school van het kind en
een park of bos en een meer, plas, vijver of rivier.

Tabel 3
Correlatiecoëfficiënten tussen de reistijd tot (speel)voorzieningen onderling (N = 1665)
Reistijd tot
Park
Water
of bos

Afstand
tot

Schoolplein

Speelplein,
speelplaats of
speeltuin
(verhard)
met speeltoestellen

Park of bos

1

.363
***

.067
**

.116
***

Speelplein,
speelplaats of
speeltuin
(verhard)
zonder
speeltoestellen
.149
***

Onverhard
speelveld
met speel
toestellen

Onverhard
speelveld
zonder
speeltoestellen

Sporthal of
gymzaal

Zwembad

School
van het
kind

.138
***

.176
***

.086
***

.169
***

.030

Water
(meer,
plas, vijver,
rivier)
schoolplein

-

1

.098
***

.157
***

.168
***

.105
***

.160
***

.094
***

.146
***

.017

-

-

1

Speelplein,
speelplaats
of speeltuin
(verhard)
met speeltoestellen
Speelplein,
speelplaats
of speeltuin
(verhard)
zonder
speeltoestellen
Onverhard
speelveld
met
speeltoestel
len
Onverhard
speelveld
zonder
speeltoestellen
Sporthal of
gymzaal

-

-

-

.588
***
1

.550
***
.782
***

.401
***
.580
***

.410
***
.535
***

.621
***
.510
***

.208
***
.218
***

.631
***
.402
***

-

-

-

-

1

.580
***

.627
***

.545
***

.221
***

.397
***

-

-

-

-

-

1

.677
***

.383
***

.169
***

.299
***

-

-

-

-

-

-

1

.403
***

.187
***

.276
***

-

-

-

-

-

-

-

1

Zwembad

-

-

-

-

-

-

-

-

.280
***
1

School van
het kind

-

-

-

-

-

-

-

-

-

.483
***
.178
***
1

* P ≤ 0.05; ** P ≤ 0.01; *** P ≤ 0.001
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Tabel 4 geeft de correlatiecoëfficiënten tussen het gebruik van (speel)voorzieningen
onderling. De correlatiecoëfficiënten laten zien dat de meeste correlaties een zwak positief
verband hebben. Alle correlaties in deze tabel zijn echter wel statistisch significant, wat
betekent dat wanneer kinderen meer gebruik maken van een bepaalde (speel)voorziening, ze
ook meer gebruik maken van andere (speel)voorzieningen.
Tabel 4
Correlatiecoëfficiënten tussen het gebruik van (speel)voorzieningen onderling (N = 1665)
Gebruik van
Park
Water
of bos

Gebruik
van

Schoolplein

Speelplein,
speelplaats of
speeltuin
(verhard)
met speeltoestellen

Speelplein,
speelplaats of
speeltuin
(verhard)
zonder
speeltoestellen

Onverhard
speelveld
met speel
toestellen

Onverhard
speelveld
zonder
speeltoestellen

Sporthal of
gymzaal

Zwembad

School
van het
kind

Park of bos

1

.416
***

.083
**

.163
***

.205
***

.176
***

.245
***

.061
*

.149
***

.127
***

Water
(meer, plas,
vijver,
rivier)
Schoolplein

-

1

.082
***

.114
***

.141
***

.134
***

.190
***

.076
***

.164
***

.142
***

-

-

1

Speelplein,
speelplaats
of speeltuin
(verhard)
met speeltoestellen
Speelplein,
speelplaats
of speeltuin
(verhard)
zonder
speeltoestellen
Onverhard
speelveld
met speeltoestellen
Onverhard
speelveld
zonder
speeltoestellen
Sporthal of
gymzaal

-

-

-

.325
***
1

.237
***
.609
***

.217
***
.469
***

.148
***
.371
***

.299
***
.191
***

.061
*
.102
***

.149
***
.154
***

-

-

-

-

1

.431
***

.526
***

.132
***

.090
***

.169
***

-

-

-

-

-

1

.550
***

.211
***

.099
***

.173
***

-

-

-

-

-

-

1

.076
**

.073
**

.173
***

-

-

-

-

-

-

-

1

Zwembad

-

-

-

-

-

-

-

-

.093
***
1

-

-

-

-

-

-

.120
***
.096
***
1

Eigen tuin

* P ≤ 0.05; ** P ≤ 0.01; *** P ≤ 0.001
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Tabel 5 geeft de correlatiecoëfficiënten tussen lichamelijke activiteit, sedentair gedrag en
buiten spelen onderling. De correlatiecoëfficiënten in deze tabel zijn alle drie significant en
positief. Er is een erg zwak positief verband tussen sedentair gedrag en lichamelijke activiteit.
Tussen het vertonen van sedentair gedrag en buiten spelen is ook een zwak positief verband.
Omdat deze verbanden significant zijn geeft het wel aan dat er een relatie is. Wanneer
kinderen meer sedentair gedrag vertonen, zijn ze lichamelijk ook meer actief en spelen ze
vaker buiten. Wanneer kinderen meer buiten spelen zijn ze tevens lichamelijk actiever. Dit is
een erg sterk positief verband.

Tabel 5
Correlatiecoëfficiënten tussen lichamelijke activiteit, sedentair gedrag en buiten spelen onderling
Buiten spelen
Lichamelijke activiteit
Sedentair gedrag
1
.080 ***
.800 ***
Lichamelijke activiteit
1
.066 **
Sedentair gedrag
1
Buiten spelen
* P ≤ 0.05; ** P ≤ 0.01; *** P ≤ 0.001

3.4 Reistijd tot (speel)voorzieningen en persoonlijke kenmerken in relatie tot het gebruik van
(speel)voorzieningen
Of er een relatie is tussen de reistijd tot (speel)voorzieningen, BMI z-score, leeftijd en het
gebruik van (speel)voorzieningen is bekeken met behulp van correlaties. Tabel 6 laat zien dat
de correlatie tussen BMI z-score en het gebruik van een park of bos en de correlatie tussen
BMI z-score en het gebruik van het schoolplein beiden significant zijn. De verbanden zijn wel
erg zwak en beiden negatief. Wanneer een kind zwaarder is dan maakt hij of zij minder vaak
gebruik van deze twee (speel)voorzieningen. Leeftijd correleert significant met het gebruik
van het schoolplein en de sporthal of gymzaal. Beide correlaties zijn zwak positief, dat
betekent wanneer de leeftijd stijgt, het gebruik van het schoolplein en sporthal of gymzaal ook
stijgt. De meeste correlaties tussen de reistijd tot (speel)voorzieningen en het gebruik hiervan
in Tabel 6 zijn significant, op de correlatie tussen de reistijd tot een sporthal of gymzaal en het
gebruik hiervan na. De sterkte van de correlatie tussen de reistijd tot een park of bos en het
gebruik hiervan is matig. De sterktes van de andere correlaties tussen de reistijd tot een
(speel)voorziening en het gebruik van de (speel)voorziening zijn laag. De significante
correlaties tussen de reistijd tot (speel)voorzieningen en het gebruik van (speel)voorzieningen
zijn allemaal negatief. Dit betekent wanneer de reistijd tot (speel)voorzieningen groter wordt,
het gebruik van (speel)voorzieningen juist afneemt.
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Tabel 6
Correlatiecoëfficiënten van BMI z-score, leeftijd, de reistijd tot (speel)voorzieningen en het gebruik van
(speel)voorzieningen (N = 1665)
Gebruik van
Park of
Water
bos

BMI z-score

Speelplein,
speelplaats of
speeltuin
(verhard)
met speeltoestellen

Speelplein, speelplaats of
speeltuin
(verhard)
zonder
speeltoestellen

Onverhard
speelveld
met speeltoestellen

Onverhard
speelveld
zonder
speeltoestellen

Sporthal of
gymzaal

Zwembad

-.059*
.079
***
-

-.049
.011

-.026
.015

-.020
.039

-.015
.003

-.002
.043

-

-

-

-

-.014
.095
***
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-.221
***

-

-

-

-

-

-.062*
-.038

-.008
-.048

Park of bos

-.317
***

-

Water (meer,
plas, vijver,
rivier)
schoolplein

-

-.244
***

-

-

Speelplein,
speelplaats of
speeltuin
(verhard) met
speeltoestellen
Speelplein,
speelplaats of
speeltuin
(verhard)
zonder speeltoestellen
Speelveld
(onverhard)
met speeltoestellen
Speelveld
(onverhard)
zonder speeltoestellen
Sporthal of
gymzaal

-

-

-.080
***
-

-

-

-

-

-.214
***

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-.299
***

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-.263
***

-

-

-

-

-

-

-

-

-

.003

-

Zwembad

-

-

-

-

-

-

-

-

-.176
***

Leeftijd
Afstand
tot

Schoolplein

-

* P ≤ 0.05; ** P ≤ 0.01; *** P ≤ 0.001
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Tabel 7 geeft de verschillen in gemiddeldes tussen persoonlijke kenmerken en het gebruik van
(speel)voorzieningen weer. Deze zijn berekend met behulp van t-toetsen. Er is een significant
verband gevonden tussen het aantal dagen dat iemand naar het park of bos gaat en het
geslacht van het kind. De significante verschillen in gemiddeldes laten zien dat jongens vaker
naar het park of bos gaan dan meisjes. Jongens maken tevens meer gebruik van een verhard
speelplein met speeltoestellen en van een onverhard speelveld zonder speeltoestellen in
vergelijking met meisjes. De verschillen in gemiddeldes tussen het gebruik van een park of
bos, water, schoolplein, onverhard speelveld met speeltoestellen, sporthal of gymzaal en eigen
tuin en of moeders in deze studie regulier of alternatief zijn geworven zijn statistisch
significant. Kinderen van alternatief geworven moeders maken vaker gebruik van het park of
bos en het water dan kinderen van regulier geworven ouders. Kinderen met een allochtone
vader of moeder maken vaker gebruik van de eigen tuin in vergelijking met kinderen met een
autochtone vader of moeder. De verschillen in gemiddeldes tussen het gebruik van andere
(speel)voorzieningen en etniciteit is niet significant, er is dus geen verband.
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Tabel 7
T-toets van persoonlijke kenmerken en het aantal dagen dat een kind gebruik maakt van (speel)voorzieningen (N = 1665)
Gebruik van

Geslacht

Regulier
of alternatief
geworven

Allochtone
moeder

Allochtone vader

Speelplein,
speelplaats of
speeltuin
(verhard)
zonder
speeltoestellen
1.60
**

SD

Onverhard
speelveld met
speeltoestellen

SD

Onverhard
speelveld
zonder
speeltoestellen

SD

Sporthal of
gymzaal

SD

Zwem
-bad

SD

Eigen
tuin

SD

2.24

2.25

2.19

1.88
***

2.17

1.87
***

1.50

0.68

1.28

5.56

2.03

2.30

1.85
**

2.26

2.33

2.27

2.69
***

2.31

1.60
***

1.41

0.61

1.12

5.39

2.20

2.24

2.29

1.74

2.27

2.40
***

2.24

2.32

2.29

1.80
***

1.47

0.66

1.21

5.58
***

2.05

2.33

2.10

2.29

1.72

2.22

1.82
***

2.12

2.21

2.26

1.41
***

1.39

0.57

1.15

5.02
***

2.36

3.83

2.16

2.20

2.29

1.72

2.25

2.29

2.23

2.30

2.30

1.72

1.46

0.64

1.21

5.49
**

2.12

1.58

3.98

2.23

2.30

2.32

1.86

2.30

2.32

2.41

2.58

2.30

1.61

1.62

0.57

1.30

4.52
**

2.43

0.70

1.35

3.84

2.16

2.19

2.29

1.70

2.24

2.30

2.24

2.30

2.29

1.71

1.45

0.63

1.20

5.49
**

2.11

0.72

1.46

3.75

2.03

2.32

2.39

1.96

2.43

1.85

2.15

2.20

2.38

1.68

1.58

0.65

1.28

4.53
**

2.49

Park
of
bos

SD

Wat
-er

SD

Schoolplein

SD

Verhard
speelplein,
speelplaats of
speeltuin
met speeltoestellen

SD

Meisjes
=0

1.36
*

1.63

0.69

1.32

3.91

2.11

2.20

2.28

Jongens
=1

1.55
*

1.77

0.74

1.43

3.81

2.19

2.21

Regulier
=1

1.41
**

1.68

0.66
**

1.32

3.97
***

2.09

Alternatief
=2
Allochtoon =1

1.70
**

1.79

0.96
**

1.58

3.38
***

1.44

1.69

0.70

1.36

Autochtoon = 2

1.59

1.92

0.73

Allochtoon = 1

1.44

1.69

Autochtoon = 2

1.39

1.50

* P ≤ 0.05; ** P ≤ 0.01; *** P ≤ 0.001
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Tabel 8 geeft de gestandaardiseerde regressiecoëfficiënten tussen de reistijd tot
(speel)voorzieningen, persoonlijke kenmerken en het aantal dagen dat een kind gebruik maakt
van (speel)voorzieningen weer. Hierbij is gecorrigeerd voor de persoonlijke kenmerken BMI
z-score, etniciteit, via welke kanalen de moeders geworven zijn, geslacht en leeftijd. Ook is er
gecorrigeerd voor reistijd tot (speel)voorzieningen. Met behulp van multivariabele lineaire
regressie zijn de uitkomsten in Tabel 8 gevonden. Tussen reistijd tot een desbetreffende
(speel)voorziening en het aantal dagen dat een kind gebruik maakt van die (speel)voorziening
is voor bij bijna alle soorten (speel)voorzieningen een significant resultaat. Dit geldt echter
niet voor de reistijd tot een sporthal of gymzaal en het gebruik hiervan en voor de reistijd tot
het schoolplein en het gebruik hiervan. De significante regressiecoëfficiënten tussen reistijd
tot (speel)voorzieningen en gebruik van (speel)voorzieningen zijn allemaal negatief. Dat wil
zeggen wanneer een kind verder van een (speel)voorziening woont hij of zij minder gebruik
maakt van die (speel)voorziening. In de tabel is tevens te zien dat er een significant verschil is
tussen het gebruik van een verhard speelplein zonder speeltoestellen, een onverhard speelveld
zonder speeltoestellen, een sporthal of gymzaal en het geslacht. De positieve
regressiecoëfficiënten laten zien dat jongens meer gebruik maken van een verhard speelplein,
speelplaats of speeltuin zonder speeltoestellen en dat ze meer gebruik maken van een
onverhard speelveld zonder speeltoestellen. Jongens maken echter minder gebruik van een
sporthal of gymzaal dan meisjes. Kinderen van regulier geworven ouders gaan vaker naar het
schoolplein, onverhard speelveld met speeltoestellen en naar een sporthal of gymzaal. Deze
drie laatstgenoemden relaties zijn statistisch significant. Statistisch significante resultaten
tussen etniciteit, leeftijd en BMI z-score en het gebruik van (speel)voorzieningen zijn er niet.
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Tabel 8
Gestandaardiseerde regressiecoëfficiënten van reistijd tot (speel)voorzieningen en persoonlijke kenmerken en het aantal dagen dat een kind gebruik maakt van
(speel)voorzieningen
Gebruik van
Park of
Water
bos

Reistijd
tot

Park of bos
Water (meer, plas, vijver,
rivier)
schoolplein
Speelplein, speelplaats of
speeltuin (verhard) met
speeltoestellen
Speelplein, speelplaats of
speeltuin (verhard) zonder
speeltoestellen
Speelveld (onverhard) met
speeltoestellen
Speelveld (onverhard)
zonder speeltoestellen
Sporthal of gymzaal
Zwembad

Persoonlijke kenmerken

Geslacht
(Meisjes = 0;
Jongens =1)
Leeftijd
Werving
(regulier =1; alternatief =
2)
BMI z-score
Allochtone moeder
(allochtoon =1;
autochtoon = 2)
Allochtone vader
(allochtoon =1;
autochtoon = 2)

Schoolplein

Speelplein, speelplaats
of speeltuin (verhard)
met speeltoestellen

Speelplein, speelplaats of
speeltuin (verhard) zonder
speeltoestellen

Onverhard speelveld met speeltoestellen

-

-

-

-

-

-

-

-.254
***
-

-

-

-

Sporthal of gymzaal

Zwembad

-

Onverhard
speelveld zonder
speeltoestellen
-

-

-

-

-

-

-

-

-.269
***

-

-

-

-

-

-

-

-.191
***

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-.414
***
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-.297
***
-

-.075
-

.056

.031

-.029

.001

.076
*

.031

.181
***

-.091
**

-.152
***
-.027

-.003
.056

.026
.065

.017
-.127
***

-.008
-.067

.032
-.006

-.028
-.096
**

-.001
-.040

.060
-.104
**

.017
-.024

-.042
.008

-.008
-.010

-.033
.006

-.048
.059

.010
.009

.014
.013

.020
.024

-.001
-.048

-.016
.009

-.008

-.009

-.022

.003

.021

-.027

-.018

.029

-.031

-.271
***
-

-.029
-

* P ≤ 0.05; ** P ≤ 0.01; *** P ≤ 0.00
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3.5 Reistijd tot (speel)voorzieningen, gebruik van (speel)voorzieningen en persoonlijke
kenmerken in relatie met beweeggedrag
In Tabel 9 zijn de correlatiecoëfficiënten weergegeven tussen de reistijd tot
(speel)voorzieningen, BMI z-score, leeftijd en lichamelijke activiteit (inclusief buiten spelen),
buiten spelen apart en sedentair gedrag. De correlaties tussen de reistijd tot de school van het
kind en lichamelijke activiteit en de reistijd tot de school van het kind en sedentair gedrag zijn
significant. Beide correlaties zijn negatief. Dit betekent dat wanneer de reistijd tot de school
van het kind minder wordt, kinderen wel meer lichamelijk actief zijn en meer sedentair gedrag
vertonen dan wanneer een kind verder van school af woont. Leeftijd en lichamelijke activiteit
en leeftijd en sedentair gedrag correleren met elkaar en de tabel laat zien dat er een positief
verschil is tussen deze variabelen. Wanneer het kind ouder wordt, stijgt de mate van
lichamelijke activiteit en sedentair gedrag. BMI z-score en sedentair gedrag correleren ook
positief met elkaar. Wanneer kinderen een hogere BMI z-score hebben, vertonen ze meer
sedentair gedrag.

Tabel 9
Correlatiecoëfficiënten van BMI z-score, leeftijd, de reistijd tot (speel)voorzieningen en lichamelijke activiteit en
het vertonen sedentair gedrag (N = 1665)
Lichamelijke
Sedentair
Buiten
activiteit
gedrag
spelen
BMI z-score
Leeftijd
Park of bos
Reistijd
tot
Water (meer. plas. vijver, rivier)
schoolplein
Speelplein, speelplaats of speeltuin (verhard) met
speeltoestellen
Speelplein, speelplaats of speeltuin (verhard) zonder
speeltoestellen
Speelveld (onverhard) met speeltoestellen
Speelveld (onverhard) zonder speeltoestellen
Sporthal of gymzaal
Zwembad
School van het kind
* P ≤ 0.05; ** P ≤ 0.01; *** P ≤ 0.001

-.029
.091***
.005
.022
-.010
-.009

.077**
.187***
.033
.022
.016
.021

-.033
-.002
.005
-.016
-.017
-.026

-.001

.031

-.025

-.047
-.025
-.007
-.007
-.092***

.019
.021
-.007
-.026
-.123***

-.041
-.049
-.006
.016
-.045

Tabel 10 geeft correlatiecoëfficiënten tussen het aantal dagen dat een kind gebruik maakt van
(speel)voorzieningen en lichamelijke activiteit (inclusief buiten spelen), buiten spelen en het
vertonen van sedentair gedrag. Alle correlatiecoëfficiënten tussen het gebruik van

24

(speel)voorzieningen en lichamelijke activiteit zijn significant en positief. De sterktes van de
correlaties tussen gebruik van verhard speelplein, speelplaats of speeltuin zonder
speeltoestellen, een onverhard speelveld met en zonder speeltoestellen en lichamelijke
activiteit zijn matig positief. Wanneer kinderen meer gebruik maken van (speel)voorzieningen
zijn ze lichamelijk meer actief. Tussen het aantal dagen dat kinderen naar het park of bos, het
water en een onverhard speelveld zonder speeltoestellen gaan en sedentair gedrag is geen
significant verband. Tussen het gebruik van het schoolplein, verhard speelplein met
speeltoestellen, verhard speelplein zonder speeltoestellen, onverhard speelveld met
speeltoestellen, sporthal of gymzaal, zwembad en de eigen tuin en sedentair gedrag is wel een
significant resultaat gevonden. Deze significante correlaties zijn allemaal positief, maar de
sterktes van de verbanden zijn laag. Wanneer kinderen meer gebruik maken van
(speel)voorzieningen stijgt ook het aantal minuten dat kinderen sedentair gedrag vertonen. De
correlaties tussen buiten spelen en het gebruik van (speel)voorzieningen zijn allemaal
statistisch significant, op het gebruik van een sporthal of gymzaal en buiten spelen na. Deze
correlatie is niet significant. De significante correlaties zijn ook allemaal positief, maar de
sterktes van de verbanden zijn tevens laag. De sterktes van de verbanden tussen het gebruik
van een onverhard speelveld met of zonder speeltoestellen is matig.
Tabel 10
Correlatiecoëfficiënten van het aantal dagen dat een kind gebruik maakt van (speel)voorzieningen en
lichamelijke activiteit en sedentair gedrag (N = 1665)

Gebruik
van

Lichamelijke
activiteit

Sedentair
gedrag

Buiten
spelen

Park of bos
Water (meer, plas, vijver, rivier)

.225***
.176***

-.012
.028

.185***
.160***

Schoolplein
Speelplein, speelplaats of speeltuin (verhard) met
speeltoestellen
Speelplein, speelplaats of speeltuin (verhard) zonder
speeltoestellen
Speelveld (onverhard) met speeltoestellen
Speelveld (onverhard) zonder speeltoestellen
Sporthal of gymzaal
Zwembad
Eigen tuin

.202***
.273***

.133***
.073**

.148***
.251***

.314***

.080***

.291***

.366***
.352***
.177***
.105***
.268***

.062*
.027
.073**
.051*
.072**

.323***
.350***
.014
.060*
.269***

* P ≤ 0.05; ** P ≤ 0.01; *** P ≤ 0.001

Tabel 11 geeft de gemiddeldes van beide groepen van geslacht, manier van werven en
etniciteit en het aantal minuten dat ze lichamelijk actief zijn, sedentair gedrag vertonen en
buiten spelen. De gemiddeldes tussen de verschillende persoonlijke kenmerken en
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lichamelijke activiteit zijn, op geslacht na, allemaal statistisch significant. Dit wil zeggen dat
kinderen van regulier geworven ouders vaker lichamelijk actief zijn dan kinderen van
alternatief geworven ouders. Ook zijn kinderen met een allochtone vader en / of moeder
lichamelijk actiever. De gemiddelden tussen kinderen van regulier geworven ouders en
alternatief geworven ouders en het vertonen van sedentair gedrag is tevens significant.
Kinderen van regulier geworven ouders vertonen vaker sedentair gedrag in vergelijking met
kinderen van alternatief geworven ouders. De gemiddelden tussen geslacht en buiten spelen
en de etniciteit van de vader van het kind en geslacht zijn statistisch significant. Jongens
spelen vaker buiten dan meisjes. Ook spelen kinderen met een allochtone vader vaker buiten
dan kinderen met een autochtone vader.

Tabel 11
T-toets van persoonlijke kenmerken en lichamelijke activiteit, sedentair gedrag en buiten spelen in minuten (N =
1665)
Buiten
SD
Lichamelijke
SD
Sedentair
SD
spelen
activiteit
gedrag
Meisjes = 0
983.6
516.8 558.7
316.9 497.1
304.5
Geslacht
***
Jongens =1
1028.4
497.0 565.2
323.6 550.1
319.5
***
Regulier = 1
1025.5 ***
517.9 601.4 ***
317.7 523.1
316.2
Regulier/
alternatief
Alternatief =
927.5 ***
449.2 394.7 ***
274.9 531.1
301.5
geworven
2
1007.5 *
498.2 561.0
320.2 526.7
312.4
Allochtone moeder Allochtoon
=1
Autochtoon
827.4 *
433.8 534.9
301.1 438.4
301.4
=2
Allochtoon = 1009.4 **
498.9 561.4
320.3 529.1
313.4
Allochtone vader
1
**
Autochtoon
816.8 **
419.2 526.4
302.0 398.1
254.1
=2
**
* P ≤ 0.05; ** P ≤ 0.01; *** P ≤ 0.001

In Tabel 12 zijn gestandaardiseerde regressiecoëfficiënten van persoonlijke kenmerken, het
gebruik van (speel)voorzieningen en lichamelijke activiteit (inclusief buiten spelen), sedentair
gedrag en buiten spelen weergegeven. In deze tabel is aan de positieve regressiecoëfficiënt te
zien dat kinderen met een hogere BMI z-score vaker sedentair gedrag vertonen. Dit is
statistisch significant. Uit Tabel 13 wordt ook duidelijk dat kinderen met een hogere leeftijd
vaker lichamelijk actief zijn en ook meer sedentair gedrag vertonen. Geslacht en buiten spelen
is in deze tabel ook significant. Jongens spelen volgens de regressiecoëfficiënten in Tabel 13
vaker buiten. De p-waarden tussen de manier van werven van moeders en sedentair gedrag en
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buiten spelen bij kinderen zijn ook statistisch significant. Kinderen van alternatief geworven
moeders spelen vaker buiten. In Tabel 11 is de correlatie tussen buiten spelen en manier van
werven niet significant. Dit geldt andersom voor de manier van werven en lichamelijke
activiteit. Volgens Tabel 11 is er wel een statistisch significant verschil tussen deze waarden,
maar volgens Tabel 12 niet. Kinderen van regulier geworven ouders vertonen wel meer
sedentair gedrag. Wanneer de moeder van allochtone afkomst is dan zijn de kinderen vaker
lichamelijk actief en spelen ze vaker buiten. Tabel 11 laat juist zien dat er geen verschil is
tussen kinderen met een allochtone moeder of autochtone moeder en buiten spelen. Wanneer
de vader van allochtone afkomst is dan spelen kinderen vaker buiten dan wanneer de vader
van autochtone afkomst is. Volgens Tabel 11 zijn kinderen met een allochtone vader ook
lichamelijk actiever. Tabel 12 laat dit niet zien. Wanneer kinderen vaker naar een park of bos
gaan zijn ze vaak lichamelijk actiever. Juist wanneer kinderen vaker naar het schoolplein gaan
vertonen zij ook vaker sedentair gedrag, maar spelen ze ook vaker buiten. Kinderen die vaker
naar een verhard speelplein, speelplaats of speeltuin gaan zonder speeltoestellen gaan
vertonen meer lichamelijke activiteit, maar ook meer sedentair gedrag. Een erg duidelijk
verband is te zien tussen de significante regressiecoëfficiënten van kinderen die naar een
onverhard speelveld met speeltoestellen en naar een onverhard speelveld zonder
speeltoestellen gaan en lichamelijke activiteit en buiten spelen. Kinderen die meer gebruik
maken van deze (speel)voorzieningen zijn vaker lichamelijk actief en spelen relatief meer
buiten. Kinderen die vaker naar een sporthal of gymzaal gaan zijn ook vaker lichamelijk actief
en spelen relatief meer buiten, in vergelijking met kinderen die minder vaak naar een sporthal
of gymzaal gaan. De regressiecoëfficiënt tussen lichamelijke activiteit en het gebruik van een
zwembad is tevens significant en positief. Kinderen zijn lichamelijk actiever wanneer zijn
vaker naar een zwembad gaan. Ook spelen kinderen vaker buiten en zijn ze lichamelijk
actiever wanneer zij meer gebruik maken van hun eigen tuin.
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Tabel 12
Gestandaardiseerde regressiecoëfficiënten van persoonlijke kenmerken, het gebruik van (speel)voorzieningen en
lichamelijke activiteit, sedentair gedrag en buiten spelen (N = 1665)
Lichamelijke
Sedentair
Buiten
activiteit
gedrag
spelen
BMI z-score
Leeftijd
Geslacht (meisjes =0; jongens =1)
Regulier / alternatief geworven
(regulier =1; alternatief = 2)
Allochtone moeder
(allochtoon =1; autochtoon = 2)
Allochtone vader
(allochtoon =1; autochtoon = 2)
Gebruik van Park of bos
Water (meer, plas, vijver, rivier)
schoolplein
Speelplein, speelplaats of speeltuin
(verhard) met speeltoestellen
Speelplein, speelplaats of speeltuin
(verhard) zonder speeltoestellen
Speelveld (onverhard) met speeltoestellen
Speelveld (onverhard) zonder
speeltoestellen
Sporthal of gymzaal
Zwembad
Eigen tuin
* P ≤ 0.05; ** P ≤ 0.01; *** P ≤ 0.001
Persoonlijke
kenmerken

-.008
.073*
.036
.017

.066*
.092**
.024
-.213***

-.004
.024
.061*
.075*

-.061*

-.013

-.063*

-.049

-.021

-.066**

.095***
.044
.052
.025
.067*

-.022
.054
.090**
-.004

.035
.045
.059*
.053

.092*

.057

.187***
.109***

-.001
-.052

.166***
.134***

.074**
.052*
.164***

.010
.036
.014

-.068*
.014
.221***
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4 Discussie
Het doel van deze studie is uitzoeken of de reistijd tot (speel)voorzieningen van invloed is op
het gebruik van (speel)voorzieningen en beweeggedrag bij kinderen. De hypothese hierbij is
dat kinderen die verder van een (speel)voorziening wonen minder vaak gebruik maken van
een (speel)voorziening in vergelijking met kinderen die dichter bij een (speel)voorziening
wonen. Ook zijn kinderen lichamelijk actiever wanneer ze meer gebruik maken van
(speel)voorzieningen volgens de gestelde hypothese.

Volgens resultaten uit deze studie, met in totaal 1665 kinderen, maken kinderen niet erg veel
gebruik van een meer, plas, vijver of rivier en van het zwembad in vergelijking met de andere
(speel)voorzieningen die onderzocht zijn. Kinderen maken wel veel gebruik van het
schoolplein en van de eigen tuin. De kinderen in deze studie hebben een leeftijd van 8 tot en
met 11 jaar en zijn dus leerplichtig (Rijksoverheid, 2014). Zij gaan vijf dagen per week naar
school en maken daarom waarschijnlijk meer gebruik van het schoolplein dan van andere
(speel)voorzieningen (Dessing et al., 2013; Malone & Tranter, 2003). Doordat kinderen veel
naar school gaan zal het schoolplein een laagdrempelige (speel)voorziening zijn (Dessing et
al., 2013; Malone & Tranter, 2003). De relatief jonge kinderen in deze studie maken tevens
veel gebruik van de eigen tuin. Hoe ouder kinderen worden, hoe minder vaak ze in de eigen
tuin spelen (de Rycke et al., 2005). Dit kan verklaren waarom het gebruik van eigen tuin zo
hoog is. De gemiddelde reistijd tot een (speel)voorziening ligt tussen de 5,0 en 11,6 minuten.
Een uitzondering is de reistijd tot een zwembad, deze bedraagt 20,0 minuten. In vergelijking
met de andere (speel)voorzieningen zijn er veel minder zwembaden in Nederland (S. Bakker,
van der Werff, & Hoekman, 2014). Dit kan de grote gemiddelde reistijd tot een zwembad
verklaren.

Uit deze studie is gebleken dat de reistijd tot (speel)voorzieningen invloed heeft op het
gebruik van (speel)voorzieningen. Wanneer kinderen verder van een (speel)voorzieningen
wonen dan maken ze minder gebruik van die (speel)voorziening dan wanneer kinderen
dichter bij een (speel)voorziening wonen. Andere studies hebben dit ook gevonden (BedimoRung, Mowen, & Cohen, 2005; D. Cohen et al., 2006; Ho, Payne, Orsega-Smith, & Godbey,
2003). Er is echter geen verband tussen de reistijd tot het schoolplein en het gebruik hiervan.
De meeste kinderen maken tijdens schooltijd en af en toe na schooltijd gebruik van het
schoolplein (Faulkner, Buliung, Flora, & Fusco, 2009; Malone & Tranter, 2003). Ouders
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hebben in deze studie waarschijnlijk het gebruik van het schoolplein tijdens schooltijd en na
schooltijd gerapporteerd. De reistijd tot het schoolplein is niet van invloed, omdat kinderen
vijf dagen in de week naar school moeten. Dit zou kunnen verklaren waarom er geen
significant resultaat is gevonden. De reistijd tot een sporthal of gymzaal is ook geen
voorspeller voor het gebruik hiervan. Hier is in andere studies niet specifiek op ingegaan. Het
is echter aannemelijk dat kinderen uit deze studie met een leeftijd van 8 tot en met 11 jaar niet
zelf naar een sporthal of gymzaal gaan, maar door ouders naar deze (speel)voorziening
worden gebracht (de Vries, Bakker, van Overbeek, Boer, & Hopman-Rock, 2005). De
gemiddelde reistijd tot een sporthal of gymzaal is 10,4 minuten. Dit is in vergelijking met
andere (speel)voorzieningen relatief ver. Ouders kunnen het te ver weg en te gevaarlijk
vinden om hun alleen kind naar een sporthal of gymzaal te laten lopen of fietsen en brengen
hun kind daarom liever weg of gaan naar een andere (speel)voorziening (Karsten, 2003b;
Timperio et al., 2004). Een andere aannemelijke reden is dat kinderen op school vaak
schoolgym krijgen in een sporthal of gymzaal zoals beschreven in het protocol
bewegingsonderwijs (SLO, 2014). De reistijd tot deze (speel)voorziening is niet van belang
voor het gebruik ervan omdat kinderen deze lessen vanuit school krijgen.
Uit resultaten van deze thesis is gebleken dat jongens vaker gebruik maken van een verhard
speelplein, speelplaats of speeltuin zonder speeltoestellen en van een onverhard speelveld
zonder speeltoestellen in vergelijking met meisjes. Andere studies hebben ook gevonden dat
jongens vaker gebruik maken van speelplekken zonder speeltoestellen (I. Bakker et al., 2008;
Boonstra, Hermens, Bakker, & Nap, 2010; D. Cohen et al., 2006). Volgens I. Bakker et al.
(2008) komen jongens vaker op speelplekken zonder speeltoestellen zodat ze actieve spellen
kunnen spelen in groepsverband, zoals voetbal. Deze studie laat zien dat meisjes meer gebruik
maken van een sporthal of gymzaal dan jongens. Een verklaring hiervoor zou kunnen zijn dat
jongens buiten lichamelijk meer actief zijn, meer gebruik maken van sportvelden buiten en
meer buiten spelen in de vrije tijd dan meisjes (S. Bakker et al., 2014; Tiessen-Raaphorst,
Verbeek, de Haan, & Breedveld, 2010). Meisjes doen vaker aan dansen, gymnastiek of turnen
en korfbal dan jongens (Kloosterman, 2010). Deze sporten vinden vaak plaats in een sporthal
of gymzaal wat het hoger gebruik van een sporthal of gymzaal voor meisjes kan verklaren
(Kloosterman, 2010). Volgens de resultaten in deze thesis hebben BMI z-score, etniciteit en
leeftijd geen invloed op het gebruik van (speel)voorzieningen. Kinderen met een hogere BMI
z-score maken even vaak gebruik van (speel)voorzieningen als kinderen met een lagere BMI
z-score volgens deze studie. Dit is in andere studies niet expliciet gevonden.
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In deze studie is gevonden dat het gebruik van de meeste (speel)voorzieningen een positief
effect heeft op lichamelijke activiteit bij kinderen. Deze relatie is in meerdere studies
gevonden (Carson, Rosu, & Janssen, 2014; Laxer & Janssen, 2013; Roemmich et al., 2006).
Een motief voor kinderen om in de vrije tijd lichamelijk actief te zijn, is vooral speelplezier.
Kinderen vinden het leuk om wedstrijden te spelen, bijvoorbeeld een wedstrijd voetbal en
goed te worden in een bepaald spel waarbij ze lichamelijk actief zijn (Tiessen-Raaphorst et
al., 2010; van Lindert et al., 2009). Eén van de voorbeelden uit de resultaten van deze thesis is
dat kinderen vaak lichamelijk actief zijn in een sporthal of gymzaal omdat schoolgym vaak in
deze (speel)voorziening wordt gehouden (Brown et al., 2006; Salmon, Booth, Phongsavan,
Murphy, & Timperio, 2007). Ook in de eigen tuin zijn kinderen lichamelijk actief en
stimuleert een eigen tuin lichamelijke activiteit bij kinderen. In de eigen tuin kunnen kinderen
bij voorbeeld spellen spelen met broertjes en / of zusjes of voetballen (de Vries et al., 2005).
De resultaten in deze thesis laten zien dat wanneer kinderen meer gebruik maken van het
schoolplein, ze vaak ook meer sedentair gedrag vertonen. In andere studies is dit nog niet
onderzocht. Resultaten van Adank & Jans (2010) laten zien dat wanneer kinderen in de
schoolpauze gebruik maken van het schoolplein, ze een derde deel van de tijd niet lichamelijk
actief zijn. Twee-derde van de tijd zijn ze echter wel lichamelijk actief (Adank & Jans, 2010).
Volgens Fairclough & Stratton (2006) zijn kinderen lichamelijk actiever wanneer ze tijdens
pauzes op school en na schooltijd meer gebruik maken van het schoolplein. Uit resultaten in
deze thesis is echter niet gebleken dat kinderen actiever zijn wanneer ze meer gebruik maken
van het schoolplein. Een verklaring daarvoor zou kunnen zijn dat ouders onder schooltijd niet
zien hoeveel hun kind beweegt op het schoolplein. Het kind kan de hele tijd dat hij of zij op
het schoolplein is zitgedrag vertonen, maar ook lichamelijk juist erg actief zijn (Adank &
Jans, 2010). Ouders kunnen dit verkeerd rapporteren en hierdoor zouden de resultaten kunnen
afwijken van andere studies (Adank & Jans, 2010). Volgens resultaten in de huidige thesis
spelen kinderen echter wel meer buiten als ze vaker gebruik maken van het schoolplein. Dit
wordt tevens geconcludeerd in meerdere studies (Farley et al., 2007; Veitch et al., 2006;
Verstraete, Cardon, De Clercq, & De Bourdeaudhuij, 2006). Het schoolplein ligt buiten, als
kinderen vijf dagen in de week op het schoolplein zijn dan zijn ze tijdens de schoolpauze
buiten (Adank & Jans, 2010). Volgens resultaten uit deze thesis spelen kinderen ook vaker
buiten wanneer ze meer gebruik maken van een onverhard speelveld met en zonder
speeltoestellen en de eigen tuin. Deze speelveldjes liggen tevens allemaal buiten. Als ze meer
gebruik maken van deze (speel)voorzieningen dan zijn de kinderen automatisch meer buiten
(Bilton, 2013). Resultaten in deze thesis laten zien dat wanneer kinderen meer gebruik maken
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van een sporthal of gymzaal, ze minder vaak buiten spelen. Verder onderzoek in andere
studies is hier niet naar gedaan. Een verklaring kan zijn dat kinderen minder tijd hebben om
buiten te spelen wanneer ze meer gebruik maken van een sporthal of gymzaal. Dit is echter
nog niet onderzocht.

In deze thesis is gevonden dat kinderen met een hogere BMI z-score meer sedentair gedrag
vertonen, dit is tevens in meerdere studies gevonden (Lioret, Maire, Volatier, & Charles,
2007; Rey-Lopez, Vicente-Rodríguez, Biosca, & Moreno, 2008). In andere studies is wel
gevonden dat een hogere BMI z-score kan leiden tot minder lichamelijke activiteit (Maoyong
& Yanhong, 2013; Richmond et al., 2014). In vergelijking met het aantal kinderen met
overgewicht in populatie (16%) zijn er in deze studie minder kinderen met overgewicht (10%)
(Lobstein, Baur, & Uauy, 2004). Dit zou kunnen verklaren waarom er geen significant
verband is gevonden tussen lichamelijke activiteit en BMI z-score. Specifieke studies over
BMI en het gebruik van (speel)voorzieningen zijn niet gevonden.

De reistijd tot (speel)voorzieningen is niet van invloed op beweeggedrag van kinderen in deze
studie, echter is de reistijd tot de school van het kind wel van invloed op lichamelijke
activiteit bij kinderen. In resultaten van verschillende onderzoeken is gevonden dat reistijd tot
(speel)voorzieningen geen invloed heeft op lichamelijke activiteit bij kinderen (Kaczynski et
al., 2008; Laxer & Janssen, 2013). Onderzoek van Godbey (2009) laat juist het
tegenovergestelde zien. Het onderzoek van Godbey (2009) is echter wel uitgevoerd onder
volwassenen, wat verschillende resultaten zou kunnen opleveren dan wanneer het onderzoek
was uitgevoerd bij kinderen. In het artikel van Laxer & Janssen (2013) is geconcludeerd dat
volwassenen en ouderen vaker bewust naar (speel)voorzieningen gaan om sport te beoefenen,
bijvoorbeeld om hard te lopen. Kinderen zijn echter lichamelijk meer actief in de vrije tijd en
wanneer ze meer gebruik maken van verschillende (speel)voorzieningen (Laxer & Janssen,
2013; Troiano et al., 2008). In deze thesis is geen significant verschil is gevonden tussen de
reistijd tot (speel)voorzieningen en lichamelijke activiteit bij kinderen. Jonge kinderen spelen
af en toe op (speel)voorzieningen, maar ook veel op de straat voor het huis of in de eigen tuin
(Laxer & Janssen, 2013). Dat kinderen rondom het eigen huis vaak spelen zou kunnen
verklaren waarom er in deze thesis, zoals eerder vermeldt, is gevonden dat kinderen
lichamelijk minder actief zijn wanneer ze verder van school wonen. Kinderen die verder van
school wonen gebruiken vaker passief transport dan kinderen die dichter bij school wonen en
blijven na school minder lang op het schoolplein (Laxer & Janssen, 2013). Dit zou een
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verklaring voor het verband dat kinderen die verder van school wonen minder lichamelijk
actief zijn (Cole, Leslie, Donald, Cerin, & Owen, 2007; Nelson, Foley, O'Gorman, Moyna, &
Woods, 2008; Stuij, Wisse, van Mossel, Lucassen, & van den Dool, 2011).

Kinderen vertonen minder sedentair gedrag wanneer ze verder van school wonen. Er zijn geen
studies gevonden dit verklaren. Wel is aan te nemen dat kinderen die verder van school
wonen, vaker in een minder stedelijke omgeving wonen, bijvoorbeeld op het platteland of in
een ruime buitenwijk aan de rand van de stad (Steenbekkers, Simon, & Veldheer, 2006). Uit
resultaten van andere onderzoeken is wel gevonden dat zij minder televisie kijken en minder
computeren en dus minder sedentair gedrag vertonen (Smit & Louwerse, 2011; Steenbekkers,
Simon, & Veldheer, 2006). Steenbekkers, Simon, & Veldheer (2006) zeggen dat kinderen die
buiten de stad wonen meer tijd besteden aan hobby’s en sport buiten. Tevens is de reistijd
voor kinderen die verder van school wonen langer (Steenbekkers, Simon, & Veldheer, 2006).
Hierdoor houden kinderen minder tijd over om sedentair gedrag te vertonen. Er is echter geen
onderzoek gevonden die dit laatste verklaart.

Met een aantal beperkingen in deze studie moet rekening gehouden worden wanneer de
resultaten worden geïnterpreteerd. Deze studie betreft een dwarsdoorsnede onderzoek, waarbij
maar op één moment gemeten is. Een oorzaak-gevolg verband kan niet worden aangetoond in
deze studie. Deze studie is gebaseerd op resultaten die verkregen zijn met behulp van
vragenlijsten. Eén van de beperkingen van deze studie is dat de respondent zelf de
antwoorden invult. Bij het invullen van de vragenlijst kan de respondent de vragen anders
begrepen hebben dan hoe de onderzoekers de vraag bedoeld hadden. Ook kan de respondent
sociaal wenselijke antwoorden geven die afwijken van de werkelijke situatie (Burke et al.,
2000). Respondenten hebben in deze studie zelf moeten rapporteren hoe vaak hun kind
beweegt. Bij zelfrapportage geven respondenten vaak een overschatting van het aantal
minuten dat iemand beweegt (Burke et al., 2000). Dit kan in deze studie tevens het geval zijn.
Om zelfrapportage te voorkomen is het gebruik van een accelerometer een goed alternatief.
Een accelerometer houdt bij hoeveel een persoon precies beweegt, zodat de meetresultaten
preciezer zullen zijn. Een ander nadeel van de vragenlijst binnen deze studie is dat ouders bij
de vragen over reistijd tot (speel)voorzieningen beperkte antwoordcategorieën hebben.
Doordat het gemiddelde per antwoordcategorie werd gebruikt zou dit antwoord een aantal
minuten kunnen afwijken van het daadwerkelijk aantal minuten dat een kind van een
(speel)voorziening woont. In deze studie kan er tevens sprake zijn van selectieve uitval. Niet
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iedere, aan het begin van de studie geworven, moeder heeft de vragenlijst ingevuld. Er is een
mogelijkheid dat juist de moeders van kinderen die minder lichamelijk actief zijn de
vragenlijst niet hebben ingevuld. Als dit het geval is dan geeft de studie een vertekend beeld
van de werkelijkheid.
In deze studie zijn de ouders van de kinderen voornamelijk van autochtone afkomst (>97%).
Het werkelijk aantal personen in Nederland dat van autochtone afkomst is ligt lager (79%)
(Centraal Bureau voor de Statistiek, 2013). De waarden met betrekking tot etniciteit kunnen
afwijken, echter is etniciteit geen belangrijke voorspeller in deze studie.

De resultaten in deze studie zijn afkomstig van een grote groep van 1665 kinderen. Door de
relatief grootte onderzoeksgroep is de generaliseerbaarheid van dit onderzoek hoog. Er is in
de literatuur geen vergelijkbare studie gevonden met een onderzoeksgroep groter dan 1665
kinderen.

In het onderzoeksraamwerk van deze studie, wat eerder in dit verslag is weergegeven, is een
moderatie van persoonlijke kenmerken tussen de reistijd tot (speel)voorzieningen en gebruik
van (speel)voorzieningen. Deze moderatie is echter niet in deze studie onderzocht. Voor
vervolgonderzoek is het zinvol om deze moderatie te onderzoeken omdat persoonlijke
kenmerken van kinderen die dichtbij of ver weg van een (speel)voorziening wonen
waarschijnlijk invloed hebben op het gebruik van (speel)voorzieningen (Burdette & Whitaker,
2004; Roemmich et al., 2006). De reistijd tot (speel)voorzieningen zou in een ander
onderzoek gemeten kunnen worden met behulp van GPS in plaats van het aantal minuten dat
men van een (speel)voorziening woont te vragen. Dit zal een preciezere indicatie geven van
de reistijd tot (speel)voorzieningen.

Uit de gevonden resultaten in deze studie is te zien dat kinderen meer gebruik maken van
(speel)voorzieningen wanneer ze dichterbij (speel)voorzieningen wonen. Aan de hand van
deze resultaten is het zinvol om (speel)voorzieningen in een omgeving te plaatsen waar veel
kinderen wonen, bijvoorbeeld in een nieuwbouwwijk in een stad of dorp. Omdat jongens vaak
gebruik maken van speelvelden of speeltuinen zonder speeltoestellen is het verstandig om
tevens een speelveld of speeltuin zonder speeltoestellen te plaatsen in een omgeving waar veel
kinderen wonen. Het gebruik van deze (speel)voorzieningen bevordert lichamelijke activiteit
en buiten spelen bij kinderen, wat vele positieve effecten met zich meebrengt voor het kind
(Hills, King, & Armstrong, 2007; Timmons et al., 2012; Voedingscentrum, 2014).
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