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Doelen  

 Belang van objectief meten 

 Weten wat je wilt meten 
(uitkomstparameters) 

 Validiteitsissues  
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Inhoud  

 SQUASH vragenlijst 
 Samenvatting ochtend 
 Activiteiten monitoren 

 Soorten 
 Werking 
 Voor en nadelen 

 Valideringsonderzoek VitaMove 
 Casus fysieke activiteiten monitoring 
 Toekomst - validatie Activ8 
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SQUASH vragenlijst 

 Vul de vragenlijst in voor jezelf 

 Wat vindt jij van deze vragenlijst? 

 Andere manieren om fysieke activiteit in kaart 
te brengen? 
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SQUASH 
 Validiteit – betrouwbaarheid 

 
 De SQUASH is gevalideerd met een bewegingsmeter (de CSA). De onderzoekspopulatie 

bestond uit 50 medewerkers van de Postbank in Arnhem en Zoetermeer. De SQUASH is 
twee keer afgenomen met een tussen periode van vier tot zes weken. Direct volgend op de 
eerste meting hebben de deelnemers gedurende 2 weken een bewegingsmeter gedragen. 

 
 De Spearman correlatiecoëffciënt voor de totale reproduceerbaarheid was 0,58 (95% BTHI 

0.36-0.74). Voor de aparte activiteiten varieerde de correlatiecoëfficiënt tussen de 0,44 en 
0,96. De Spearman correlatiecoëfficiënt voor de totale relatieve validiteit van de SQUASH 
ten opzichte van de CSA bewegingsmeter was 0.45 (95%-CI 0.17-0.66). 

 
 De SQUASH is een redelijk reproduceerbare en valide vragenlijst voor lichamelijke activiteit 

waarmee personen geordend kunnen worden naar oplopende lichamelijke activiteit. De 
lengte van de SQUASH maakt de vragenlijst geschikt voor gebruik in populatie-onderzoek. 
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Samenvatting ochtend Rita 

 Wat mensen zeggen / denken dat ze doen is 
niet gelijk aan wat mensen werkelijk doen: 
objectief meten is dus belangrijk! 

 

 Klinische/wetenschappelijke vraag bepaalt 
keuze systeem 

 

 Ken de beperkingen van vragenlijsten maar 
ook van objectieve systemen (oa. validiteit) 
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Meten 

 
 Welke toepassingen zijn er in het algemeen? 

 

 Welke gebruik je zelf? 

 

 Wat pas je nu toe in de dagelijkse praktijk  

     in relatie tot patientenzorg? 
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Beweeggedrag en intensiteit meten? 
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Objectieve meetmethoden 
 

 

Grofweg 3 groepen: 

 

1. Stappentellers (pedometers) 

2. Actometers 

3. Houdings- en bewegingsmonitoren 
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Stappentellers (algemeen) 
• Telt aantal stappen 

• Kan op heup, been worden gedragen 

• Weinig belastend 

• Vaak display 

• Validiteit/betrouwbaarheid is meestal goed, ook bij kinderen en 
jongeren 

• Validiteit minder bij: langzaam, onregelmatig lopen (evt individuele 
ijking) 

• Bovendien: niet-lopende activiteiten niet (oa. fietsen) 
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Stepwatch  
Wat 
loopactiviteit (counts) 
Sensoren 
1 sensor om de enkel 
 
Voordelen 
Individuele calibratie 
Feedback gebruiker 
Makkelijke analyse 
2 maanden meting mogelijk 
Makkelijk toepasbaar 
Valide afwijkend looppatroon 
(CP) 
 
 

 
 
 
 
 

Nadelen 
Alleen loopactiviteit, staplengte en 
frequentie 
Onderschatting counts bij fietsen 
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Actometer (algemeen) 
1. Andere termen: versnellingsmeters, accelerometers, actigraphs 

2. 1-unit instrument (meestal heup/middel; evt pols) 

3. Eventueel meerassige versnellingsopnemer 

4. Variatie in versnellingssignaal wordt omgezet in counts 

5. Eventueel omzetting naar energiegebruik 

6. Geen informatie over houding/beweging 

7. Betrouwbaar / valide (afwijkend looppatroon?) 

8. Weinig belastend 

9. Nadeel: onderschatten van counts bij fietsen 

 

Voorbeeld: DirectLife van Philips 
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Actigraph  

Wat 
Mate van fysieke activiteit 
Hoekmeter 
 
Sensoren 
1 sensor op bovenbeen of broekzak 
 
Voordelen 
Validiteit afwijkend looppatroon (CP) 
Weinig belastend 
Wordt veel gebruikt wereldwijd 

 
 
 
 
 
 
 
Nadelen 
Onderschatting counts tijdens 
fietsen 
Geen detail houding/beweging 
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Actiheart 
Wat 
Hartslag (HR) 
Hoekmeter (romp bewegingen) 
 
Sensoren 
1 sensor met 2 ECG plakkers borstregio 
 

Voordelen 
Gevalideerd HF (afwijkend looppatroon?) 
Kind toegankelijk 
Veel toegepast in onderzoek 
Waterdicht 
Compact en lichtgewicht 
Weinig belastend 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Nadelen 
Duur 
Verwerking data 
Geen detail houding/beweging 
Onderschatting bij fietsen? 
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Houdings- en bewegingsmonitoren 
 

1. Geven informatie over zowel houding- als beweging 

2. Meestal meerdere versnellingsmeters 

3. Mogelijk met 1 meter: maar dan informatie basaal/grof 

4. Meeste info: bevestiging romp EN bovenbeen 

5. Betrouwbaar en valide (afwijkend beweegpatroon?) 

6. Nadeel: relatief duur 

7. Nadeel: belasting voor drager 
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VitaMove (meerdere sensoren) 

Wat 
Soort houding (liggen, zitten, staan) 
Soort activiteit (lopen, rennen, rolstoelrijden, fietsen, algemeen) 
Intensiteit (motility) 
Mate van fysieke activiteit (hoeveel bewegen) 
Mate van sedentair gedrag 
Verdeling over de dag, houdings-overgangen 
 
 
Voordelen 
Hoe vaak doet iemand iets en hoe lang 
Gevalideerd (ook bij afwijkend looppatroon) 
Rolstoelrijden 
Detectie fietsen 
Compleet rapport 
Praktisch toepasbaar ook in  
niet wetenschappelijk onderzoek van meerwaarde 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nadelen 
Data analyse is complex 
Toepasbaarheid 
Relatief duur systeem 
Verschuiving sensoren 
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Activ8  
Wat 
Soort activiteit (houding en beweging) 
Intensiteit (motility) 
Sensoren 
1 sensor op bovenbeen of broekzak 
 
Voordelen 
Klein, lichtgewicht 
Makkelijk toepasbaar  
Analyse makkelijk 
Compleet rapport 
Feedback gebruiker 
Relatief goedkoop 
Detectie van fietsen 

 
 
 
 
 
 
Nadelen 
Validatie rolstoelrijden en kinderen 
met een beperking 
 In een prematuur stadium 

- Kleine groep gezonde personen 
- Beste draagpositie? 

Fit For the Future 21-6-2014 



Valideringsonderzoek VitaMove 

 Doel: bepalen van validiteit van VitaMove activiteiten monitor om 
rolstoelrijden en overige activiteiten te detecteren bij kinderen met 
een beperking 

 

 Uitgevoerd bij kinderen met Spina Bifida en Cerebrale Parese  

 Tussen 6 en 18 jaar 

 (deels) rolstoelafhankelijk 

 Ervaren rolstoelgebruiker 

 In staat om met handbewogen rolstoel te rijden 

 

 Werving: Hogeschool Utrecht en De Hoogstraat Utrecht 
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Valideringsonderzoek VitaMove 

 Activiteiten protocol met representatieve dagelijkse activiteiten 

 Duur: 45 minuten 

 VitaMove  (3 of 5 recorders) en Video (is referentie) 

 

 Sensitiviteit / specificiteit / agreement  

 

 Results: 12 kinderen deelgenomen (9 SB, 3 CP);  

     7 kinderen volledig rolstoelafhankelijk, 5 deels. 

 

 Resultaten verwacht: zomer 2014. 
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Construct validiteit VitaMove  
 Halyned – Let’s Ride studie Manon Bloemen 

 52 kinderen met Spina Bifida 
 Rolstoelrijdend / ambulant 
 3 of 5 sensoren gedragen 

 
 Construct validiteit – meting fysieke activiteit met VitaMove in 

het dagelijks leven 
 Overeenstemming met  

 Beweegdagboek (soort activiteit) 
 Hartslagdata (intensiteit) 
 In totaal van 18 kinderen (van de 52) complete data  

 (VitaMove, hartslag en dagboek) 

 Resultaten construct validiteit verwacht in september 2014 
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Een voorbeeld van 1 kind 

• Signaalverwerking en data-analyse 

• Beweegrapport 

• Hartslag en intensiteit 
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Signaal analyse 
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Beweegrapport 
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3 dagen, 1 weekend, 2 week-dagen 
 
Bewegingen / houdingen 
Liggen 
Zitten 
Staan 
Lopen 
Rennen 
Rolstoelrijden 
Fietsen / handbiken 



Beweegrapport 
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1 cirkel = 24 uur 
 
Wit = monitor af -> 56.6 uur 
 
Zitten   25,5 uur 
Liggen 10.4 uur 
Rolstoel  2,3 uur 
Staan 1 uur 



Activ8  
Wat 
Soort activiteit (houding en beweging) 
Intensiteit (motility) 
Sensoren 
1 sensor op bovenbeen of broekzak 
 
Voordelen 
Klein, lichtgewicht 
Makkelijk toepasbaar  
Analyse makkelijk 
Compleet rapport 
Feedback gebruiker 
Relatief goedkoop 
Detectie van fietsen 

 
 
 
 
 
 
Nadelen 
Validatie rolstoelrijden en kinderen 
met een beperking 
 In een prematuur stadium 

- Kleine groep gezonde personen 
- Beste draagpositie? 
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Valideringsonderzoek Activ8 

Doel: bepalen van validiteit van Activ8 activiteiten monitor om rolstoelrijden en overige 
activiteiten te detecteren bij kinderen met een beperking 

 

Onderzoekspopulatie 

 Kinderen met een fysieke beperking (CP & SB) 
 Rolstoelafhankelijk, gedeeltelijk rolstoelafhankelijk en loopfunctie met hulpmiddel, volledige 

ambulant 

 Typisch ontwikkelde kinderen 

 

Werving: 

 Rotterdam, Erasmus MC afdeling Revalidatiegeneeskunde 

 Status: indiening niet WMO verklaring 

 Start metingen: 1 september 

 

Fit For the Future 21-6-2014 



Vragenlijst praktische toepasbaarheid  
activiteiten monitoring 

 

 Wat zou je willen weten t.a.v. fysieke activiteit bij 
kinderen met een fysieke beperking? 

 

 Als een activiteitenmonitor de oplossing is…. 

 Gebruiksvriendelijkheid 

 Eisen aan monitor voor toepassing 

 Budget 

 ………………… 
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VRAGEN? 
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