
© Vlaams Instituut Gezond Leven, 2018 1 

 

 

Minder lang stilzitten: 

Vragenlijst ‘hoeveel tijd zit je stil?’ 

     

Vul deze korte vragenlijst zo eerlijk mogelijk in. Zo krijg je een idee van  

• hoeveel tijd je stilzit en 

• hoe vaak je lang stilzitten onderbreekt. 

 

De volgende vragen gaan over de hoeveel tijd je stilzit  

• tijdens transport en verplaatsingen, 

• terwijl je thuis tv kijkt, computert of een ander scherm gebruikt, 

• in je vrije tijd en 

• in functie van je job.  

 

Noteer hoeveel tijd je gewoonlijk zit (in uren en minuten). 

  

        Op een betaalde 

werkdag 

     Op een weekend-of 

verlofdag 

  Uren Minuten Uren Minuten 

1. tijdens transport en 

verplaatsingen 

(bijvoorbeeld auto, bus; 

reken fietsen niet mee) 

_____ 

  

_____ _____ _____ 

2. terwijl je thuis tv 

kijkt, computert of een 

ander scherm 

gebruikt   

_____ _____ _____ _____ 

3. in je vrije tijd 

(bijvoorbeeld tijdens 

het lezen of een 

vriendenbezoek; reken 

schermtijd niet mee) 

_____ _____ _____ _____ 

4. in functie van je job 
_____ _____ _____ _____  

 

TOTAAL (maak de som) _____ 
 

_____ 
 

_____ 
 

_____ 
 

 
 

Zit je minder dan 8 uur stil? 

Proficiat! Door minder dan 8 uur per dag stil te zitten verlaag je de kans op 

gezondheids-aandoeningen zoals obesitas, diabetes, hart- en vaatziekten. 

Zit je lang stil? 

Hier zijn enkele tips om minder lang stil te zitten: 

• Blijf rechtstaan in de bus of terwijl je op je trein wacht. 

• Sta recht wanneer je telefoneert. 

• Wandel rond terwijl je bijpraat met een vriend. 

• Hou een staande koffiepauze met je collega’s. 
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De volgende vragen gaan over hoe vaak je lang stilzitten onderbreekt  

• tijdens transport en verplaatsingen, 

• terwijl je thuis tv kijkt, computert of een ander scherm gebruikt, 

• in je vrije tijd en 

• in functie van je job.  

 

Noteer hoeveel keer per uur je gewoonlijk zitten onderbreekt door even recht te 

staan.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Onderbreek je het zitten om de 20 à 30 minuten (2 à 3 keer per uur)? 

Proficiat! Door niet lang aan één stuk stil te zitten verlaag je de kans op 

gezondheidsaandoeningen, zoals bepaalde kankers, depressie en vroegtijdige 

sterfte. 

 

Onderbreek je het zitten niet om de 20 à 30 (minder dan 2 à 3 keer per uur)? 

Eén keer even rechtstaan of rondstappen om de 20 à 30 minuten doet al 

wonderen. 

Hier zijn enkele tips om periodes van langdurig zitten te onderbreken: 

• Parkeer je auto wat verder en ga een stuk te voet naar school. 

• Reclame op tv? Sta dan even recht en stap rond. 

• Sta tijdens het lezen van een boek geregeld recht om iets te drinken te 

halen. 

• Zet tijdens je voorbereiding van activiteiten/ lessen een timer (bijvoorbeeld 

op je gsm) en herinner jezelf zo aan je rondstap-pauze. 
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  Aantal onderbrekingen 

per uur 

    

1. tijdens transport en verplaatsingen 

(bijvoorbeeld auto, bus; reken fietsen niet mee) 

 

_____ 

2. terwijl je thuis tv kijkt, computert of een 

ander scherm gebruikt 

  

_____ 

3. in je vrije tijd (bijvoorbeeld tijdens het lezen 

of een vriendenbezoek; reken schermtijd niet 

mee) 

 

_____ 

4. in functie van je job 

 
_____ 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19997030
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19997030
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19997030
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19997030
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21947817
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21947817
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21947817
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21947817

