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In PART I THE INTRODUCTION TO AN IDEA of this dissertation, we introduce the 
rationale behind the Focus on Strength program in more detail: in Chapter 1 with a more 
biological perspective, in Chapter 2 with a more psychological perspective.  

 
In Chapter 1, the biological perspective, we emphasized the importance of combining 

both biological and psychological knowledge. More and more children are obese, and obese 
children become obese adults. In our approach, we suggested that strength exercises might be an 
important aspect in the treatment and prevention of childhood obesity. When looking at body 
composition, overweight youngsters do not only have a higher fat mass, but also a higher muscle 
mass compared with their normal-weight counterparts. With that, they are also stronger and better in 
exercises wherein the focus is on absolute strength, making them – under the right circumstances – 
more motivated to engage in resistance exercise and ultimately maintain a physically active 
lifestyle.  

One reason that overweight youngsters are not physically active is that they are 
outperformed by normal-weight youngsters, and one reason they are overweight is because they are 
not physically active. To break this vicious cycle, we first have to shift our focus away from body 
weight adjusted for height (BMI) as an individual metabolic and mental health measure. 
Furthermore, instead of the focus on making overweight people leaner – which might be 
stigmatizing – there should be a focus on improvement of body composition in all youngsters. 
Finally, instead of focusing on the present physical activity guidelines, we suggest that it might be 
more appropriate to focus on health behaviors people like to do. To break the cycle, resistance 
exercises might be the solution. 

 
In Chapter 2, the psychological perspective, we have argued that new physical activity 

directions for overweight and obese youngsters might benefit by a stronger emphasis on resistance 
exercises, whereas a motivational intervention might stimulate them to engage in these exercises. In 
our view, it was time to start using psychological principles and techniques to make youngsters 
aware of their strengths. Only then long-term behavior changes and long-term health benefits may 
be achieved. Compared to normal weight youngsters, overweight youngsters are less capable of 
performing at a desired or comparable level in aerobic exercises. These negative experiences may 
result in disinterest and a loss of motivation. We expected that overweight youngsters will notice 
that resistance exercises are easier than aerobic exercises and that their performance will be better 
than the performance of their normal weight counterparts. As a consequence, their enhanced 
feelings of competence may induce an increase of autonomous motivation for physical activity, 
which is required for sustained behavior change. To make overweight and obese youngsters 
healthier, stronger, more confident (and feeling better in general), resistance exercise may be the 
fruitful way to go. 

 
Although we were convinced of our ideas - strength exercises seemed to be a fruitful way 

to go - not all assumptions were scientifically tested, and niches in our knowledge needed to be 
filled. These are addressed in PART II THE RIGHT TRACK CHECK. ‘ 

 
In Chapter 3, we examined the current knowledge of ‘the psychological strengths of strength 
exercises’ in people who are overweight or obese with a systematic literature research. Relevant 
literature was identified by use of the PubMed and PsycINFO databases. Seventeen studies were 
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included. There was almost no overlap among the various measures of psychological constructs. 
The constructs were ordered into eight broad categories. Meta-analytical techniques revealed 
substantial heterogeneity in effect sizes, and combined with the low number of effect size estimates 
for each outcome measure, this precluded meta-analysis. Organization of the data showed that the 
evidence base so far does not show convincing effects of strength training on psychological 
outcome measures. Some weak effects emerged on self-efficacy, self-esteem, inhibition, and 
psychological disorders (e.g., anxiety and depression). No additional or comparable effects to other 
interventions were found for mood, outcome expectations, quality of life, and stress. 
The main finding of this review is that despite a strong theoretical basis for expecting positive 
effects of strength training on psychological outcomes, the literature shows a large gap in this area. 
The existing research does not show a clear picture: some positive results might exist, but there is a 
strong need to accumulate more evidence before drawing conclusions. 

 
In Chapter 4, we bridged the gap between biological and psychological insights in the 

management of obesity, by examining the putative physiological and psychological benefits of 
strength exercises. In this cross-sectional study the main hypothesis was that heavier people enjoy 
strength exercises more than normal weight people, mediated by fat-free mass and muscle strength. 
Further, it was hypothesized that heavier people are better in strength exercises, and enjoy strength 
exercises more compared to aerobic exercises. We measured height, weight, body composition (i.e. 
fat- and fat-free mass by underwater weighing), muscle strength (i.e. one repetition maximal 
strength for the leg press and chest press), maximal aerobic exertion (VO2max) during cycle 
ergometry, and psychological determinants (i.e., attitudes, intentions and self-determination 
motivations for strength exercises and aerobic exercises using questionnaires) in 68 participants (18-
30 years). Significant correlations between weight/BMI and fat-free mass (index) (r’s = .70 - .80, 
p’s <.001), fat-free mass and muscle strength (r’s = .35 - .55, p’s <.05), and muscle strength and 
attitudes, intentions, and motivation for strength exercises were found (r’s = .29- .43, p’s <.05). BMI 
was related to psychological determinants via fat- free mass and muscle strength. Furthermore, 
participants with a higher BMI, were significantly better in strength exercises more intrinsically 
motivated, and less a-motivated to do strength exercises compared to aerobic exercises, (all p’s 
<.05). Trends in the same direction were found for the variables instrumental attitude, experiential 
attitude, and intention (p’s < .1). We confirmed that strength exercises could be more appreciated by 
heavier people and might therefore be a valuable component in physical activity programs for 
people with overweight or obesity. 

 
Lastly, in Chapter 5, we examined parental attitudes about physical activity behavior in 

general and aerobic and strength exercises in particular. Although strength exercises evidently have 
both physiological and psychological health benefits across all ages, they are erroneously 
considered to adversely affect health status in youngsters. In total, 314 parents from an online panel 
representative of the Dutch population completed an online survey about their own physical activity 
and that of their child (12–15 years old). The study also explored reasons for non-participation, and 
attitudes about the parents’ own and their child’s physical activity level. Parents consistently 
reported a positive attitude towards aerobic exercises, but a less positive attitude regarding strength 
exercises. Parents were more likely to indicate that their child was not allowed to participate in 
strength exercises (29.6 %) than aerobic exercises (4.0 %). They thought that strength exercises 
could interfere with optimal physical development. We suggested testing interventions to increase 
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parental understanding of the advantages of and possibilities for (e.g., facilities) strength training on 
their child’s health. 

 
After we found out that we were on the right track in Part II, we continued to develop an 

intervention program based on strength exercises (PART III THE DEVELOPMENT OF AN 
INTERVENTION). 

 
In Chapter 6 we evaluated the back-leg-chest dynamometer - as an effective, simple and 

portable way to test total body strength. The most frequently used dynamometer is the handgrip 
dynamometer because of its cost effectiveness, simplicity and portability. However, movement 
patterns performed during the execution of the handgrip test are not comparable to movement 
patterns of larger muscle groups, or performed in daily life or exercise training programs. To 
overcome this limitation we assessed the test-retest reproducibility and smallest real difference 
(SRD) of the BLC dynamometer in healthy adults and adolescents and examined whether handgrip, 
knee-extensor and knee-flexor strength predict BLC strength in healthy adults. Forty-five adults and 
58 adolescents were recruited. In a first session back-leg-chest strength, handgrip strength, and 
additionally, in adults, isometric knee-extensor strength, and knee-flexor strength were measured. In 
a second session, 2-5 days later, BLC strength was measured again for test-retest reproducibility. 
Inter-session correlations of BLC strength were high (all r's and ICC's > 0.92). Bland-Altman-plots 
showed high agreement. The SRD and SRD% were between 14-26, and 19% and 26% respectively. 
Strength variables (handgrip, knee-extensor, and knee-flexor strength) explained 87% of the 
variance in BLC strength. A stepwise linear regression showed that dominant knee extensor and 
flexor strength were the most important significant predictors of BLC strength (r2 = 0.86). This 
study demonstrated that the BLC dynamometer has reasonably high test-retest reproducibility and 
hence may serve in some pertinent situations to be an appropriate tool for clinical, basic and applied 
research. 

 
In Chapter 7 we described the study protocol of the Dutch school-based program ‘Focus 

on Strength’ that aimed to improve body composition of 11–13 year old students, and with that to 
ultimately improve their quality of life. The development of this intervention was based on the 
Intervention Mapping (IM) protocol, which starts from a needs assessment, uses theory and 
empirical research to develop a detailed intervention plan, and anticipates program implementation 
and evaluation. This novel intervention targeted first year students in preparatory secondary 
vocational education (11–13 years of age). Teachers were the program implementers. One part of 
the intervention involves a 30 % increase of strength exercises in the physical education lessons. 
The other part is based on Motivational Interviewing, promoting autonomous motivation of students 
to become more physically active outside school. Performance and change objectives are described 
for both teachers and students. The effectiveness of the intervention was going to be tested in a 
Randomized Controlled Trial in nine Dutch high schools.  

PART IV AN EFFECTIVE PROGRAM? reports on the effect of the Focus on Strength 
program on body composition as proxy for health.  

 
In Chapter 8 we described the study that examined the influence of a combined strength 

exercise and motivational program –embedded in the school curriculum– on adolescent’s body 
composition and daily physical activity. The program started in March 2015 and ended one year 
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later in March 2016. A total of 695 adolescents (11-15y) from nine Dutch high schools participated 
in a one year cluster randomized controlled trial. In the intervention schools, physical education 
(PE) teachers were instructed to spend 15-30 minutes of all PE lessons (2x/week) on strength 
exercises. Monthly motivational lessons were given to stimulate students being more physically 
active. The control schools continued their usual curriculum. The primary outcome measure was 
body composition assessed by the deuterium dilution technique. Daily physical activity measured by 
accelerometry served as secondary outcome. After 1 year, a 1.6% fat mass difference was found in 
favor of the intervention group (p=.007). This reflected a 0.9kg difference in fat-free mass 
(intervention>control;p=.041) and 0.7kg difference in fat mass (intervention<control;p=.054). Daily 
PA decreased from baseline to posttest in both groups, but less in the intervention group (p=.049). 
After 1 year, no differences in sedentary behavior, or light physical activity were found between 
groups. After 1 year, a difference of 0.4% was found for moderate to vigorous physical activities in 
favor of the intervention group (p=.046). We concluded that the combination of 15-30 minutes of 
strength exercises per PE lesson and motivational lessons contributes to an improvement in body 
composition and a lower decrease in physical activity level in 11-15 year olds. 

 
In our last and final part, PART V NOW WHAT? the Focus on Strength idea, program, 

and outcomes are discussed. 
 
In Chapter 9 we discussed the outcomes and implications of the research project. In our 

Theoretical considerations we first focused on the usefulness of Intervention Mapping as the 
guiding process. Our project moreover illustrates the beneficial effects of real interdisciplinary 
research as well as the necessity of a socio-ecological, intersectoral approach, involving parents, 
teachers and school managements. We argue that Self Determination Theory and Social 
Comparison Theory are not in conflict when adolescents perform in a group setting: positive social 
experiences of overweight youngsters with resistance exercises may increase their perceptions of 
competence, their self-worth, and in time, their intrinsic motivation for exercise. We suggested 
broadening the Theory of Expanded, Extended and Enhanced Opportunities and add Enriched prior 
to the other three.  

 
In our Methodological considerations we first focused on the dilemma of using golden 

standard measures versus including a high number of students in a cluster randomized trial. All 
measurements were chosen based on an estimation of their burden to the participants versus their 
validity and reliability. We chose deuterium dilution as a reliable method to assess fat mass 
percentage in normal weight and obese subjects; even while the method is expensive and is seen as 
a high burden by some of the students. We evaluated and decided to use the back-leg-chest (BLC) 
dynamometer as an effective, simple and portable way to test total body strength. For physical 
activity in daily life, the Actigraph GT3X accelerometer was used, however compliance was lower 
than expected. All available data were included into the analysis using a method that is valid under 
so-called missingness at random (MAR), however, we were not able to rule out bias arising from 
missingness not at random (MNAR).  

Finally, we discussed future research and implementation of our intervention. We need to know 
more about the psychological determinants and outcomes of strength exercise behavior. We also 
suggested giving feedback on body composition instead of weight loss to improve psychological 
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outcomes. The potentially hindering or facilitating role of the parents needs more attention. The 
basic idea of our approach is simple and easily implementable, but we want to involve physical 
education teachers and school managers to further improve implementation and to facilitate strength 
exercises outside the school. We concluded that as long as strength exercises are performed under 
qualified supervision, they might have positive long-term health benefits. 
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In deel I van deze dissertatie DEEL I DE INTRODUCTIE VAN EEN IDEE hebben we 
de gedachte achter het Kracht van Kracht programma geïntroduceerd: In Hoofdstuk 1 vanuit een 
meer biologisch perspectief, in Hoofdstuk 2 vanuit een meer psychologisch perspectief.  

In Hoofdstuk 1, het biologische perspectief, hebben we benadrukt hoe belangrijk het is om 
biologische en psychologische kennis te combineren. Steeds meer jongeren hebben extreem 
overgewicht (obesitas), en deze jongeren worden steeds vaker te zware volwassenen. Wanneer men 
kijkt naar lichaamssamenstelling hebben jongeren met overgewicht niet alleen een hogere vetmassa, 
maar ook meer spiermassa in vergelijking met hun leeftijdsgenootjes met een gezond gewicht. 
Daarmee zijn jongeren met overgewicht niet alleen sterker, maar ook vaak beter in 
krachtinspanningen waarbij de focus ligt op absolute kracht. Onder de juiste omstandigheden 
kunnen jongeren met overgewicht daardoor meer gemotiveerd raken om krachtinspanningen te doen 
en om zichzelf uiteindelijk een gezonde leefstijl aan te meten. Op dit moment is het zo dat jongeren 
met overgewicht niet sporten omdat ze minder presteren dan minder zware jongeren. Tegelijkertijd 
zorgt het niet-sporten er deels voor dat deze jongeren te zwaar zijn. Om deze vicieuze cirkel te 
doorbreken, suggereren we dat men niet meer moet focussen op gewicht gecorrigeerd voor iemands 
lengte (Body Mass Index; BMI) om metabole en mentale gezondheid vast te stellen. Verder moet de 
focus niet meer zijn op het aanpakken van het gewicht van jongeren met overgewicht – wat 
stigmatiserend kan werken – maar op het verbeteren van lichaamssamenstelling bij alle jongeren. 
Tot slot opperen we om te focussen op gezondheidsgedrag dat jongeren willen uitvoeren in plaats 
van de huidige beweegrichtlijnen. Om de vicieuze cirkel te doorbreken kunnen krachtinspanningen 
uitkomst bieden.  

In Hoofdstuk 2, het psychologische perspectief, benadrukken we krachtinspanningen voor 
jongeren met overgewicht als innovatie op het gebied van fysieke activiteit, waarbij een motivatie-
interventie kan helpen om deze jongeren te helpen om te starten met krachtoefeningen. Met het 
gebruik van psychologische principes en technieken kunnen jongeren bewust gemaakt worden van 
hun krachten en positieve eigenschappen. Alleen dan kunnen lange termijn gedragsveranderingen 
worden bewerkstelligd. In vergelijking met jongeren op normaal gewicht, zijn jongeren met 
overgewicht vaak minder goed in staat om te presteren als het gaat om aerobe inspanningen. Deze 
negatieve ervaringen kunnen ervoor zorgen dat deze jongeren niet meer geïnteresseerd zijn in 
sporten, of hun motivatie om te sporten volledig verliezen. Wij suggereerden dat jongeren met 
overgewicht zullen merken dat ze beter zijn in krachtinspanningen ten opzichte van aerobe 
inspanningen, dat het voor hen makkelijker is om deze uit te voeren en dat hun prestatie beter kan 
zijn dan die van hun dunnere leeftijdsgenootjes. Een gevolg hiervan kan zijn dat ze zich meer 
competent voelen en een verhoogde autonome motivatie krijgen om te sporten. Deze autonome 
motivatie is nodig om lange termijn gedrag te bewerkstelligen. Krachtinspanningen lijken een goede 
manier te zijn om jongeren met overgewicht gezonder, sterker, zekerder (en in het algemeen beter) 
te laten voelen. 

Hoewel we overtuigd waren van onze ideeën – krachtinspanningen als interventie – waren 
nog niet alle assumpties wetenschappelijk getest en waren er nog hiaten in onze kennis. Enkele 
hiervan zijn beschreven in DEEL II HET JUISTE SPOOR?  

In Hoofdstuk 3 hebben we de huidige kennis van de ‘psychologische kracht van 
krachtinspanningen’ voor mensen met overgewicht en obesitas onderzocht door middel van een 
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systematisch literatuuronderzoek. Relevante literatuur werd geïdentificeerd met behulp van de 
PubMed en PsycINFO databases. Zeventien studies werden geïncludeerd. Er was bijna geen overlap 
tussen de psychologische uitkomstmaten. Omdat er bijna geen overlap was tussen de verschillende 
psychologische uitkomstmaten werden deze geordend in acht grote categorieën. Meta-analytische 
technieken lieten grote heterogeniteit zien in de effect-sizes. Gecombineerd met het lage aantal 
effect-size schattingen voor elke uitkomstmaat, was een meta-analyse niet mogelijk. Organisatie van 
de data liet geen overtuigende effecten van krachttraining zien op psychologische uitkomstmaten. 
Zwakke effecten werden gevonden op eigen-effectiviteit, zelfvertrouwen, inhibitie en 
psychologische stoornissen (bijvoorbeeld angst en depressive). Ten opzichte van andere interventies 
werden vergelijkbare effecten van krachtinspanningen op stemming, uitkomstverwachtingen, 
kwaliteit van leven en stress gevonden. De belangrijkste conclusie van deze review is dat er -naast 
de sterke theoretische basis waardoor we positieve effecten van krachtinspanningen op 
psychologische uitkomstmaten verwachten – op dit gebied een groot gat is in de literatuur. Dit 
onderzoek kiet geen duidelijk beeld zien: Er zijn mogelijke positieve resultaten, maar er is meer 
onderzoek nodig om conclusies te kunnen trekken.  

In Hoofdstuk 4, hebben we een brug geslagen tussen biologische en psychologische 
inzichten met betrekking tot obesitas. Dit hebben we gedaan door de vermoedelijke fysiologische en 
psychologische voordelen van krachtinspanningen te meten. In deze cross-sectionele studie was de 
belangrijkste hypothese dat zwaardere mensen meer plezier hebben in het doen van 
krachtinspanningen ten opzichte van mensen met een lager gewicht, en dat dit verband wordt 
gemedieerd door vetvrije massa en spierkracht. Een tweede aanname was dat mensen met 
overgewicht beter zijn in krachtinspanningen en meer plezier hebben in krachtinspanningen ten 
opzichte van conditie-inspanningen. Lengte, gewicht, lichaamssamenstelling (dat is vet en vetvrije 
massa door middel van een onderwaterweging), spierkracht (door middel van maximale krachttesten 
voor de ‘leg press’ en ‘chest press’), maximaal aeroob vermogen (VO2max; met behulp van een 
fiets ergometer), en psychologische determinanten (dat zijn: attitudes, intenties en motivaties voor 
krachtinspanningen en aerobe inspanningen met behulp van vragenlijsten) werden gemeten bij 68 
deelnemers (18-30 jaar). Significante correlaties werden gevonden tussen gewicht/BMI en vetvrije 
massa (index) (r’s =.70-.80, p’s <.001), vetvrije massa en spierkracht (r’s = .35 - .55, p’s <.05), en 
spierkracht en attitudes, intenties en motivaties voor krachtinspanningen (r’s = .29- .43, p’s <.05). 
Mediatie-analyses lieten zien dat BMI was gerelateerd aan psychologische determinanten via 
vetvrije massa en spierkracht. Verder waren deelnemers met een hogere BMI significant beter in 
krachtinspanningen, meer intrinsiek gemotiveerd, en minder ongemotiveerd om krachtinspanningen 
te doen in vergelijking met aerobe inspanningen (alle p’s <.05). Trends in dezelfde richting warden 
gevonden voor attitudes en intentie (p’s <.1). Met deze studie bevestigen we dat krachtinspanningen 
mogelijk meer worden gewaardeerd door zwaardere mensen. Hierdoor kunnen krachtinspanningen 
een belangrijk onderdeel zijn van programma’s voor mensen met overgewicht of obesitas.  

Tot slot, in Hoofdstuk 5, hebben we de attitudes van ouders over sporten in het algemeen, 
aerobe inspanningen, en krachtinspanningen gemeten. Hoewel krachtinspanningen zowel 
biologische als psychologische gezondheidseffecten hebben voor mensen van alle leeftijden, wordt 
nog steeds vaak (foutief) gedacht dat deze negatieve gezondheidseffecten hebben voor jongeren. In 
totaal hebben 314 ouders deelgenomen aan dit onderzoek door een vragenlijst in te vullen over hun 
eigen fysieke activiteit en dat van hun kind (12-15 jaar oud). Alle ouders waren deelnemer van een 
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online panel dat representatief is voor de Nederlandse bevolking. In de studie onderzochten we ook 
redenen voor niet-deelname en attitudes over de eigen fysieke activiteit van de ouders, en dat van 
hun kinderen. Ouders waren consequent positief over aerobe inspanningen, maar waren minder 
positief over krachtinspanningen. Ouders gaven vaker aan dat hun kind niet mocht deelnemen aan 
krachtinspanningen (29.6%) ten opzichte van aerobe inspanningen (4%). De reden hiervoor was 
voornamelijk dat krachtinspanningen volgens de ouders niet gunstig waren voor de optimale fysieke 
ontwikkeling van hun kind. In deze studie suggereerden we om interventies te ontwikkelen om het 
begrip van de ouders over de voordelen en mogelijkheden voor krachtinspanningen te verhogen.  

Nadat we erachter waren gekomen dat we op het goede spoor zaten in Deel II, werd het 
kracht-interventieprogramma ontwikkeld in DEEL III DE ONTWIKKELING VAN EEN 
INTERVENTIE. 

 
In Hoofdstuk 6 evalueerden we de rug-been-borst dynamometer als een effectieve, 

simpele en gemakkelijk te vervoeren instrument om totale lichaamssterkte te testen. De meest 
gebruikte dynamometer is de handknijpkracht dynamometer vanwege de kosteneffectiviteit, het 
gebruiksgemak en omdat deze gemakkelijk is te vervoeren. Een nadeel van de handknijpkracht 
dynamometer is dat beweegpatronen tijdens deze meting niet vergelijkbaar zijn met 
beweegpatronen van grotere spiergroepen, of bewegingen die worden uitgevoerd in het dagelijkse 
leven of tijdens sportprogramma’s. Vanwege deze limitatie hebben we de test-hertest 
betrouwbaarheid en ‘kleinst werkelijke verschil’ van de rug-been-borst dynamometer getest bij 
gezonde volwassenen en jongeren, en hebben we onderzocht of handknijpkracht, kniestrek en knie-
buigkracht de rug-been-borst kracht konden voorspellen bij volwassenen. Vijfenveertig 
volwassenen en 58 jongeren namen deel aan het onderzoek. In een eerste sessie werden rug-been-
borst kracht, handknijpkracht, en voor de volwassenen isometrische knie buig- en strek-kracht 
gemeten. In een tweede sessie, 2 tot 5 dagen later, werd de rug-been-borst kracht opnieuw gemeten 
voor de test-hertest betrouwbaarheid. De correlaties tussen de twee sessies van de rug-been-
borstkracht was hoog (alle r’s en ICC’s >0.92). Bland-Altman-plots vertoonden hoge overeenkomst. 
Het kleinst werkelijke verschil (en percentage) waren tussen de 14-26 (19%-26%). Kracht 
variabelen (handknijp, kniestrek-, en knie-buigkracht) verklaarden 87% van de variantie in rug-
been-borst kracht. Een stapsgewijze lineaire regressie liet zien dat dominante kniestrek- en buig-
kracht de belangrijkste significante voorspellers waren van de rug-been-borst kracht (r2 = 0.86). 
Deze studie liet zien dat de rug-been-borst dynamometer redelijke test-hertest betrouwbaarheid had 
en in sommige situaties een bruikbare methode is om te gebruiken op klinisch en wetenschappelijk 
gebied. 

 
 
In Hoofdstuk 7 hebben we het studieprotocol van het Nederlandse schoolprogramma ‘De 

Kracht van Kracht’ beschreven. In dit programma was het belangrijkste doel om 
lichaamssamenstelling van 11-13 jarige leerlingen te verbeteren en daarmee uiteindelijk ook hun 
kwaliteit van leven. De ontwikkeling van de interventie was gebaseerd op het Intervention Mapping 
(IM) protocol, welke begint met een probleemanalyse. IM gebruikt theorie en empirisch onderzoek 
om een gedetailleerd interventie plan te ontwikkelen, en anticipeert op de programma implementatie 
en evaluatie. Deze nieuwe interventie focust op eerstejaars leerlingen van het VMBO (11-13 jaar 
oud). Onderwijzers waren de uitvoerders van het programma. Het eerste deel van de interventie 



 

166 

hield in dat de gymlessen 30% meer krachtinspanningen moesten bevatten. Het tweede deel was 
gebaseerd op Motivational Interviewing, waarbij autonome motivatie van studenten werd verhoogd 
om ze zo meer fysiek actief te krijgen buiten schooltijd. De prestatie en veranderdoelen zijn 
beschreven voor zowel de leerlingen als de docenten. De effectiviteit van de interventie zou worden 
getest in een gerandomiseerde gecontroleerde trial in negen middelbare scholen. 

 
DEEL IV EEN EFFECTIEF PROGRAMMA? rapporteert de invloed van het Kracht 

van Kracht programma op lichaamssamenstelling als benadering van gezondheid.  
 
In Hoofdstuk 8 beschrijven we de studie die de invloed van het gecombineerde 

krachtinspanningen en motivatie programma – als onderdeel van het schoolcurriculum – op de 
lichaamssamenstelling en dagelijkse fysieke activititeit van jongeren. Het programma is gestart in 
maart 2015, en eindigde een jaar later in maart 2016. In totaal hebben 695 jongeren (11-15 jaar) van 
negen Nederlandse middelbare scholen deelgenomen aan de één jaar durende cluster 
gerandomiseerd gecontroleerde trial. Op de interventiescholen waren de gymdocenten geïnstrueerd 
om op zijn minst 15-30 minuten per gymles (2x/week) te besteden aan krachtinspanningen. 
Maandelijks werden er motivatielessen gegeven om de studenten te stimuleren om meer fysiek 
actief te zijn. De controle scholen volgden het gebruikelijke curriculum. De primaire uitkomstmaat 
was lichaamssamenstelling, gemeten met de deuterium dilutie techniek. Dagelijkse fysieke activiteit 
was de secundaire uitkomstmaat en werd gemeten met accelerometrie. Na 1 jaar vonden we een 
verschil van 1,6% in vetmassa in het voordeel van de interventiegroep (p=.007). Dit kwam neer op 
een verschil van 0.9kg in vetvrije massa (interventiegroep>controlegroep; p=0.041) en een 0.7kg 
verschil in vetmassa (interventiegroep<controlegroep; p=0.054). Dagelijkse fysieke activiteit 
verminderde van voor- naar nameting, maar nam minder af in de interventiegroep (p=0.049). Na 1 
jaar was er geen verschil tussen de groepen in sedentair gedrag of lichte fysieke activiteit. Na 1 jaar 
was er een verschil van 0.4% voor matig tot zwaar intensieve fysieke activiteit in het voordeel van 
de interventiegroep (p=0.046). Hieruit concludeerden we dat de combinatie van 15-30 minuten 
krachtinspanningen in iedere gymles en motivatielessen een bijdrage leveren aan de verbeteringen 
in lichaamssamenstelling en een lagere afname in fysieke activiteit voor jongeren van 11-15 jaar. 

 
In het laatste deel, DEEL V WAT NU? worden het idee, het programma en de uitkomsten 

van De Kracht van Kracht bediscussieerd.  
 
In Hoofdstuk 9 bediscussiëren we de uitkomsten en implicaties van het onderzoeksproject. 

In ons stuk ‘theoretische overwegingen’ focussen we eerst op het nut van Intervention Mapping. 
Ons project illustreert zowel de voordelige effecten van daadwerkelijk interdisciplinair onderzoek, 
maar ook de nood van een sociaalecologische, intersectorale benadering, waarbij ouders, docenten 
en de schooldirecties worden betrokken. We beargumenteren dat de Self Determination Theory en 
Sociale Vergelijkingstheorie niet perse tegenstrijdig zijn wanneer jongeren samen presteren in 
groepen: voor jongeren met overgewicht verhogen positieve sociale ervaringen op het gebied van 
krachtinspanningen hun perceptie van bekwaamheid, eigenwaarde, en uiteindelijk hun intrinsieke 
motivatie om te sporten. Ook suggereren we om de Theory of Expanded, Extended and Enhanced 
Opportunitie (De theorie van expansie, extensie en verbetering te verbreden) door hier Enrichment 
(Verrijking) aan toe te voegen. 
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In het stuk ‘methodologische overwegingen’ focussen we eerst op het dilemma tussen het 
gebruik van gouden standaard methoden versus het includeren van grote aantallen leerlingen in de 
cluster gerandomiseerde trial. Alle meetmethoden zijn gekozen op basis van enerzijds de inschatting 
hoeveel de meting van de deelnemers vraagt en anderzijds de validiteit en betrouwbaarheid van het 
meetinstrument. We hebben gekozen voor deuterium dilutie als betrouwbare methode om vetmassa 
percentage te meten, zelfs gezien het een relatief dure methode is en deze methode kan worden 
gezien als ‘te veel gevraagd’ voor sommige studenten. We hebben de rug-been-borst dynamometer 
geëvalueerd en besloten om deze te gebruiken als simpel, effectieve en gemakkelijk te vervoeren 
manier om totale lichaamssterkte te meten. Voor fysieke activiteit in het dagelijkse leven hebben we 
de Actigraph GT3X accelerometer gebruikt, hoewel de deelname aan deze meting lager was dan 
verwacht. Alle gemeten waarden werden geïncludeerd in de analyses door middel van een methode 
die valide is onder zogenoemde ‘missingness at random (MAR). Echter konden we niet uitsluiten 
dat er eventueel vertekening is opgetreden door ‘missingness not at random’(MNAR). 

 
Tot slot bediscussiëren we toekomstig onderzoek en implementatie van de interventie. We 

willen meer te weten komen over psychologische determinanten en uitkomsten als gevolg van het 
doen van krachtinspanningen. We suggereren ook dat het geven van feedback over 
lichaamssamenstelling in plaats van feedback over het gewicht psychologische uitkomsten positief 
kunnen beïnvloeden. Ook vereist de mogelijke rol van de negatieve houding van de ouders meer 
aandacht. Het basisidee van onze benadering is simpel en gemakkelijk te implementeren, maar we 
willen graag de gymdocenten en schooldirecties betrekken om verdere implementatie te verbeteren 
en om krachtinspanningen buiten de school te faciliteren. We concluderen dat, zolang 
krachtinspanningen onder de juiste begeleiding worden uitgevoerd, ze mogelijk positieve 
gezondheidseffecten kunnen hebben op de lange termijn.  

  



 

  




