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Samenvatting

Gezond actief leven tijdens de adolescentie ondersteunt optimale 
gezondheid en groei van het individu. Fysieke activiteit en scherm-
gebonden activiteiten zijn belangrijke aspecten van het gedrag van 
adolescenten. Weinig lichamelijke activiteit en veel scherm-gebonden 
activiteiten komen veel voor bij Slowaakse adolescenten. Echter, beide 
soorten gedrag sluiten elkaar niet, dat wil zeggen dat adolescenten ook 
fysiek actief kunnen zijn en tegelijkertijd ook veel scherm-gebonden 
bezig. Verder blijkt dat lichamelijke activiteit en schermgebruik in 
de adolescentie sterk kunnen samenhangen met een breed scala aan 
gezondheidsproblemen, hoewel deze samenhang tot op heden nog maar 
in een paar studies is onderzocht. Daarom was het algemene doel van 
dit proefschrift om de samenhang tussen de lichamelijke activiteit van de 
adolescenten en scherm-gebonden activiteiten te bepalen en na te gaan hoe 
gedragingen samenhangen met potentiële determinanten (bijvoorbeeld 
lichaamsbeeld, motieven voor lichamelijke activiteit, schoolomgeving, 
mate van verstedelijking, waargenomen activiteits-vriendelijke 
omgeving). Daarnaast verkent dit proefschrift de rol van geslacht, leeftijd 
en sociaal-economische status wat betreft deze samenhang.

In Hoofdstuk 1 wordt informatie gegeven over de belangrijkste 
theoretische constructen die een rol spelen in dit proefschrift - lichamelijke 
activiteit, schermgebruik - en op de samenhang van deze gedragingen met 
hun potentiële determinanten. Aan het eind van het hoofdstuk worden de 
theoretische achtergrond gepresenteerd, alsmede het algemene doel van 
het onderzoek, de onderzoeksvragen en de structuur van het proefschrift.

In Hoofdstuk 2 wordt een beschrijving gegeven van de vijf 
steekproeven die in dit proefschrift worden gebruikt. Ook geeft het 
hoofdstuk informatie over de opzet van het onderzoek en over de 
gebruikte meetinstrumenten en statistische analyses.

In Hoofdstuk 3 wordt ingegaan op de samenhang tussen 
lichaamsbeeld en lichamelijke activiteit van adolescenten en op de vraag 
of geslacht deze samenhang beïnvloedt. We vonden dat adolescenten 
met een negatief lichaamsbeeld vaak minder lichamelijk actief zijn dan 
anderen, en dat jongens vaker voldoende lichamelijk actief zijn. Bij 
meisjes hangt een negatief lichaamsbeeld niet samen met hun lichamelijke 
activiteit, terwijl bij jongens een negatief lichaamsbeeld samenhangt met 
een lagere kans om het aanbevolen niveau van matige tot krachtige fysieke 
activiteit te bereiken.

In Hoofdstuk 4 wordt de samenhang onderzocht tussen de motieven 
voor lichamelijke activiteit en het niveau van lichamelijke activiteit in de 
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