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Summary 

One of the problems in clarifying the possible relationship between physical activity a ~ d  
health is the lack of a standardized method for the assessment of physical activity ~mder 
free living conditions. Methods used for this purpose range from job classification, 
questionnaires and observation, to assessment of physiasloj$cal parameters like heart rate 
md  maximal oxygen uptake. Recently accelero'ornekrs have k e n  added to d~us specurnan. 
These instruments allow measurement of body accelemtians resulting from rnovenaenc. 
Most of ~lne accelerometers available are uni-directional i.e. accelerations are assessed in 
one direction only. 'This thesis describes a newly developed t.laree directional accelero- 
meter. Experiments were conducted lo @test validity and accuracy of the instrumeat bath in 
the laboratory and under free living conditions. Furthermore two outdoor sludies are 
described using, the accelerometer for the assessment af physical activity. 

Reviewing literature on different motion sensor techniques, their vaiiidjty ancl 
accuracy, it is concluded that from all motion sensors the acceleromeLer looks sliest 

promising, yet, little is known on its reliability (Chapter 2). Subsequently, PYle rcliabilily 
of the three-direcuonal accelerometer is tested during treadmill expherirnents and with the 
aid of a device delivering a standardized movement (the bench test). Variation between 
accelerometers during treadnlill walking was on average 22 %, and was not improved by 
adjustment for differences found in the bench test. Reproducibilily of the instrun~ents in 
four bench tests performed within a week was higher than 92%, and in the tread~nill 
experiments on average 85% . We conclude ha t  the the accelerometer is superior to other 
motion sensors; yet, the technique should be further improved. Possible steps Lo achieve 
this improvement me discussed. 

In Chapter 3 the relahonship between accelerometer output (AQ) and heat  sate -which 
was recorded synchronously- one the one hand and energy expenditure on t.l~lc othcr hand, 
is presented, In h e  labratory, AO showed a linear relationslzip with energy expendkrurc 
measured by indirect calorimetry during 7 differerrt activities covering ~a~east ctf h e  range 
of energy expenditure expected during nomlal daily life" I n  a field study, A 0  showed a 
strong correlation with energy intake in 4 healthy subjects. En both studies the 
accelerometer was superior to heart: raw recording in lhis respect. 

The validity and accuracy of the alcceleruirneler under free living conditions is 
described in Chapter 4. Accelerometer output was compared with meas~rretnenns of 
physic& activity using indirect calosimetry (doubly labeled water and respiration chaenkr) 
in 52 subjecrs. It appeared that from the Y 1 acceleromekrs used only 4 showed a suong 
comelation w i b  energy expenditure due to physical activity. Iyossible rcasonls for the 
malfunctioning of h e  other 7 are discussed. The pooled dam of  the former rncn~ioned 
insulllfvesa& explain 77% of the variation In energy expenditure, providing corrections x e  



made for individual differences in energy exlpendmre assessed in the lrtbioratov during 
g i rn i l a r  activities. W~thowt the latter correction zhe acceleromeer may still be a powerful 
i n s w e n s  in epidemiologicd reswch. 

Summarizing these results i t  is concluded that the accelerometer using a three 
directional sensor is a useful imrument for the assessment of physicall activity under free 
living conditions. The accuracy of the m e b d  is superior to that of heart rate recording 
and of all other motion sensor Whniqwes described in literature. Yet, they also show that 
the zlceelerorneter mlmique need8 further improvement. 

Physical activity has k e n  sugges&d several tines to be a potential causal factor for 
obesity. We found m difFeren~e in physical activity between 9 obese and 13 control 
subjects, either measured with the accelerometer (9712 f 3557 v 9687 t 2753 
eounta;/day), or with indirect calorimetry and adjusted for differences in fat free mass (1 16 
1 23 v 114 S 31 MSkg.day) (Chapter 5).  Energy intake assessed with a 7-day food diary 
showed a large duscrepancy with energy expenditure in the obese (on average -4.5 
MJJday). As there were no clear indications of dieting in t h i s  group we conclude that 
undeneeoirding of food intake is the major factcrr responsible for this discrepancy. 

A low physical activity level, quite common in lour society, may be increased by 
pmdcipating in (recreational) sports. However, little is known about the effects of such m 
increase an energy metabolism. We skudied metabolic changes and changes in body 
composition in 32 subjects (16 males, 16 females) with an initial low activity level during 
a 5-month endurance-training propam which aimed at running a 112 marathon after 9 
months (Chapter 6 & 7). Physical activity assessed wih the accelerometer increased with 
62 md 63% after 20 weeks in males and females respectively. This increase was mainly 
due to the increase in training. Energy expenditure increased significantly in males auld 
outlived expenditure for endurance-training 3 to 4 times. In females changes in energy 
expenditure could be largely attributed to the net cost of training itself and to a small 
increase in resting metabolic rate. Furlhermore, no long-term effect of exercise on 
sleeping metabolic rate was observed. The results suggest that exercise stimulates 
physical activiry and diet-induced thennogenesis in males, bur not in females. 

After 20 weeks of mining there was no significant change in body mass. However, 
M y  con~psiiion changed significantly. Loss of fat mass was 2.4 and 10.9 kg in men and 
wonlen respectively, while fat free mass increased with 1.7 and 1.0 kg respectively. 

En m analysis of the wlat.bnship between body cornpsitiion and rlre rnensvual cycle 
on the one I~md md sleeping metabolic rate on the other hand, fat free mass was the k s t  
single predictor of sleeping meulbolic rare, as in most literature on this subject (Chapter 
8). lIowevcr, in our data, fat mass made a significant contribution to the model. Possible 
explanations are discussed. Apart from this the menstrual cycle appears to influence 
sleeping metabolic rate significantly. Of 16 women, 114 showed increased sleeping meta- 
b l i c  rate in the post-ovwlw phase of the mensmall cycle. We suggest to include both fat 
mass and h e  menstrual cycle in future analyses of sleeping metabolic rate. 



Een van de problemen bij het onderzoek naar de mogelijke relatie tussen lichmeliijke 
aktiviteit en gezondheid i s  het ontbreken vm een gestandaardiseerde: r n e ~ d e  vmr  het 
'oepiden van lichamelijke aktiwiteir van mensen in hun dagelijkse leven. Methoden die 
hiervoor in het verleden gebruikt zijn lopen uiteen van het Indelen naar &roepen, 
nagenlijsten en directe observatie, tot het meten v m  fysiologische parameters als 
hxtfiekwentie en maximale m u r s t o f o p n m ~ a p a c i ~ i ~ .  De ontwikkeling van vershiellings- 
opnemers voegt een nieuwe methode aan dit specuuim roe, Deze î n s m ~ e n k n  meten de 
versnellingen van het lichaam die Ontstaan ten gevolge van bewegingen die gemaakt 
worden. De meeste versnellingsopnemrs zijn slechts gevoelig vmr  versnellingen in &n 
richting. In dit proefschrift wordt een nieuw ontwikkelde varsnelllngsopne~nar 
gepresenteerd, die versnellingen in drie richtingen waarneemt. Zowel de validiteii van 
deze nieuwe methode als de nauwkeurigheid zijn onderzocht, enerzijds in ket 
laboratorium, anderzijds bij mensen ander dagelijkse leefomstandigheden. Daarnaast 
worden twee experimenten beschreven waarin deze nieuwe meiebde gebruikt is voor het 
m e m  van lichamelijke &tiviteit. 

Naar aanleiding van een uitgebreid litera;teratuuronderzoek met betrekking tot de k- 
trouwbaarheld van verschillende metkmden om beweging van het menselijk lichaam te 
meten, kan geconcludeerd warden dat de versnelYingsopnemes de meest veellbelovende 
techniek is. Tegelijkertjjd moet echter geconstateerd worden dat er nog maar weinig 
bekend is over de nauwkeurigheid van deze techniek @Iewfdstuznik 2). Dei betrouwbaarheid 
van de hier ontwikkelde versnellingsopnemen is bepaald met behulp vair een apparaat dat 
een gestandaardiseerde beweging uitvoert (calibratieproeven), en tijdens proeven op de 
lmpband. Bij de loopbandproeven was de gemiddelde variatie tussen de verschillende 
versnellingsopnemers 22%. Deze wmiatie kon niet worden verkleind door te corrigeren 
voor verschillen die in de calibratiepraeven werden gevonden. De reproduceezbaarheid 
van de instrumenten in vier calibratieproevren die binnen een week werden uitgevoerd was 
hoger dan 92%; de zeproduiceerbaarheid tijdens de loepbandproeven was gemiddeld 85%. 
Hieruit concluderen we dat de hier gepresenteerde versnellingsapnemer beter is dan 
andere '%ewegingsmeters"'. De techniek blijf echîer voor verktcrinyen vatbaar; enkele 
suggesties hiervoor worden besproken. 

In 13ofastuk 3 is de relatie tussen de gemeten versnelling (AOi, acceleronnetcr outpuk) 
en de -gelijktijdig opgenornen- hartfrekwencjie en het energiegebruik beschreven. Er werd 
een lineair verband aangetoond tussen A 0  en het energiegebruik -gemeten in hct 
liahsatorium met behulp v m  indirecte calorimetrie- tijdens 7 vormen van aktiviteir met 

intensi~it. Dle intensiteit. van deze aktiviteiten k w m  overeen met die welke 
in het normale dagelijkse leven venwacht mogen worden. In een veldonderzoek bij 4 



samnvcast ing 

ger,onde prmfpersonen bleek PLO sterk g~orre leerd  re zijn ITIeh de energieopname. in 
beide ondermekingen waren de reswl raten v m  de versnellirrgsopniemer beter dan die op 
basis van de hmfiekwcntieme~ringeni. 

De nauwkeurigheid van de wer:-sneIlingsopnemer bij meting wan lichamelijke aktivireit 
onder n ~ m a I e  dagelukge omsmdighedlen is verder onder de loep genomen in Hoofdstuk 
4. Van 52 prwwrsonen ls k0 vergeleken met: verschillende maten voor lichamelijke 
aktivitelt op basis van Indlrccte c a l o r i m e ~ e  (tweevoudig gemerkt water en respiraitie- 
kamers). Het bleek dat van de l I gebrnikte versnellingsopnemers slechts 4 een sterk 
verband tussen ACI en het energiegebimik teoen gevolge vm lichmelijke akriviteit te zien 
gaven. Mogelijke oorzaken vmr het slecht functioneren van de andere 7 worden 
beschreven. De gegevens verzameld met de 4 genoemde meters verklaren 77% van de 
variatie in energiegebruik, mits gecorrigeerd wordt voor individuele verschillen in 
energiegebruik zoals die in het laboratorium bij vergelijkbare aktiviteiten worden 
vastgesteld. Ook zonder deze laatste correctie is de versnielllngsopnerner echter een 
bruikbaar instrument voor epidemiologisch andermek. 

Samenvattend kan gesteld worden dat de hier gepresenteerde in drie richtingen 
gevoelige versnellingsopnemer, een bruikbaar instrument is voor het bepalen van de 
llchamelljke aktivideit van mensen onder normale dagelijkse omstandigheden. De 
nauwkeurigheid van de rnethode is groter dan die van metingen op basis van 
harhf~ekwenëe, en van alle mdeae bekende "lbewegingsmeters". Wet PS echter dwidelUk dat 
de methode verder verbeterd dient te worden. 

Regelmatig wordt er gesuggereerd dat lichamelijke uktiiviteit een rol zou spelen bij hel 
ontstaan van owcrgewicht. In een onderzoek naar de lichamelijke aktlviteit van 9 mensen 
met - en 13 mensen zonder overgewicht vonden wij geen verschil, noch op basis van de 
metingen met de versnellingsopnemer (AO: 9712 t 3557 v 9687 1- 2753 countsldag), 
noch op basis van metingen met tweevoudig gemerkt water en gecorrigeerd voor 
verschillen In vetvrije massa (1 16 f 23 kJ/kg.dag v 114 f 311 kg/kg.dag) (Hoofdstuk 5). 
De energieopname gemeten met een 7-daags vaedingsdagboek bleek waoral bij de mensen 
met overgewicht veel lager dan heil eniergiegebmik (gemiddeld -4.5 MJIdag). Aangezien er 
geen duidelijke indicaties waren voor lijngedrag in deze groep, concludercrr we dat deze 
discrepantie vooral moet worden toegeschreven aan onderrapportage van de 
vo~ed~elopnsne. 

111 onze maatschappij hebben veel mensen weinig lichaamsbeweging. D m r  aan sport 
xe yuan doen km de Bicharnelijkre aktivireît verhoogd wordeiz. Er is echter weinig bekend 
over de effecten van een dergelijke aikciviteitsverhoging op de energiewisseling. Bij 32 
ongetrainde mensen (16 mannen, 16 vrouwen) met een laag aktivlteitsniveau bestu- 
deerden wij de verluideringen in energiewisseling en in lichaamssmenstel1ing, gedurende 
de eerste 5 maanden vali, een vainingsprogsamma dar gericht was op het lopen van een 
liulve marathon na 9 maanden (H@iiofclstruk 6 & 7)) .  Na 20 weken was de lichmelijke 
akiivlteit zoals die genreten werd met de versnellingsopnemer bij mannen en vrouwen met 
respectievelijk 62 en 63% toegenomen. Deze toename was vrijwel geheel toe k schrijven 



aan het r r A i n g s p m g r m a  zelf. Bij mannen m bet energiegebsujk significant roe; deze 
toenme was 3 tat 4 maal zo hoog dm op basis van rle: training verwacht. mocht worden. 
Bij de vrouwen kon de toename in het enwgiegebruik vrijwel geheel warden 
toegeschreven aan de training en aan een lichte stijging vm de rustsrofwisseling. 
Daarnaast werd geen lange termijn effect van de stijging in aktivitei~ op de 
slaiaipst~kisseling gevonden. Deze resularen suggereren dat inspanning bij mannen een 
stilnulerend effect heeft op lichamelijke akriviteit in het algemeen en mogelijk op de dieer- 
geinduceerde thermogenese, ZenssijI dit bij vrouwen niet zo is. 

Er werden geen veranderingen in lichaamsgewicht gevonden na 20 weken training. De 
lichaamssamenstelling was echter wel significant vermderd. Bij mannen en vrouwen nam 
de vetmassa af met 2.4 respectievelijk 0.9 kg, terwifi de vetvrije massa naet 1.7 
respectievelijk 11 .ei kg toenam. 

Na analyse van het verband tussen de llichamssan~ens~1,ling en de menst~uele cycl~as 
enerzij~ds, en de slaapstofwisseling anderzijds, bleek dat de vetvrije massa de beste 
voorspeller is v o x  de slaapstolFullisseling, (Hoofdstuk 81, zoals v&er is beschreven In de 
literatuur. Uiirg;aande van onze gegevens bleek echter dat toevoeging vaui de vetmassa nm 
dit modd tot een significanle verbetering van dit model leidt. Mogelijke verklaringen 
hiervoor worden besproken. Daarnaast bleek dat de menstruele cyclus van Invloed is op 
de slaapstofwisseling. Van 14 vrouwen vertoonden 14 een duidelijk verhoogde slaap- 
stafwisseling tijdens de post-ovulaire fase van de mmsmele cyclus. Het lijkt daaroil-i au 
te bevelen om bij toekomstig onderzoek naar de slaapstofwisseling, naast de vervrije 
massa ook rekening te houden met de vetinassa en, bij vrouwen, tevens met de fase van 
de menstruele cyclus. 




