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Een gebrek aan fysieke activiteit en een toename aan sedentair gedrag zijn wereldwijd 
en ook in Nederland groeiende problemen bij kinderen. Onvoldoende fysieke activiteit 
en teveel sedentair gedrag hebben een relatie met een breed scala aan gezondheids-
problemen, maar worden ook in relatie gebracht met mentale en cognitieve 
problemen. Deze problemen hebben een directe invloed op het welbevinden van 
kinderen en de ziektelast die deze kinderen dragen, zowel op korte termijn, maar zeker 
tijdens latere fases in het leven. In het kader van gezondheidsbevordering verdient het 
stimuleren van fysieke activiteit en het verminderen van sedentair gedrag daarom hoge 
prioriteit.  

De studies beschreven in dit proefschrift hebben betrekking op de relatie die de 
basisschoolomgeving heeft op de hoeveelheid fysieke activiteit en sedentair gedrag van 
kinderen in de leeftijd 8 tot 12 jaar. Een aantal van deze studies beschrijft welk effect 
aanpassingen in de fysieke en sociale omgeving van basisscholen hebben op de fysieke 
activiteit en het sedentair gedrag van basisschoolleerlingen. Deze aanpassingen zijn 
ontwikkeld, geïmplementeerd en geëvalueerd in het kader van het Active Living project. 
Het hoofddoel van dit proefschrift was de invloed van de schoolomgeving op de 
hoeveelheid beweging van kinderen te bestuderen en in het bijzonder indicaties en 
aanbevelingen te geven hoe aanpassingen in deze schoolomgeving kunnen bijdragen 
aan meer fysieke activiteit en een vermindering van sedentair gedrag van kinderen in 
deze leeftijdscategorie.  

In hoofdstuk 1 wordt een uiteenzetting gegeven over de gevolgen van fysieke 
inactiviteit en teveel sedentair gedrag, mogelijke determinanten van deze gedragingen 
en hoe deze determinanten, en dan omgevingsdeterminanten in het bijzonder, 
gerelateerd zijn aan fysieke activiteit en sedentair gedrag. Daarnaast wordt een beknopt 
overzicht gegeven van bestaande empirie op het gebied van beweegstimulering op 
school en welke omgevingsaanpassingen in de schoolomgeving een invloed kunnen 
hebben op het beweeggedrag van basisschoolleerlingen. Vervolgens wordt in dit 
hoofdstuk de rationale benoemd voor de uitvoering van een beweegstimulerings-
interventie, het Active Living project, op basisscholen in Zuid Limburg in Nederland. Tot 
slot beschrijft dit hoofdstuk de doelstellingen van Active Living en de onderzoeksvragen 
die in dit proefschrift zullen worden beantwoord. 

Hoofdstuk 2  beschrijft de ontwikkeling, implementatie en het onderzoeksdesign van 
het onderzoek naar de effecten van Active Living. Active Living is geïntroduceerd als een 
school-gecentreerde aanpak die zich richtte op het stimuleren van beweging en het 
verminderen van sedentair gedrag. De term school-gecentreerd refereert naar enerzijds 
de maatschappelijk centrale functie die een school vervult in het leven van kinderen en 
daarnaast naar de geografisch centrale ligging die een basisschool heeft in de wijk in 
Nederland. De effectevaluatie van Active Living werd uitgevoerd middels een quasi-
experimenteel onderzoeksdesign. Aan Active Living namen 21 scholen deel gedurende 
de twee schooljaren (2012-2014), met 10 scholen als interventiegroep en 11 scholen als 
controlegroep. In totaal namen meer dan 1300 8-12 jarige kinderen deel aan het 
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onderzoek, waarvan ongeveer 800 kinderen een beweegmeter hebben gedragen 
tijdens 3 geplande meetmomenten. Daarnaast heeft een deel van deze kinderen ook 
een GPS meter gedragen. De focus van Active Living lag op: (1) het stimuleren van actief 
transport naar school, (2) beweegstimulering op school en dan met name op het 
schoolplein en (3) beweegstimulering in de vrije tijd. Voor de ontwikkeling van 
beweegstimuleringsinterventies binnen Active Living interventiescholen werd gebruik 
gemaakt van een gecombineerde bottom-up en top-down benadering. Deze benadering 
hield in dat iedere interventieschool een werkgroep vormde waarin een vertegen-
woordiging van school (directie en docenten), ouders en gemeentefunctionarissen, 
onder leiding van een voorzitter van de GGD Zuid Limburg eigen beweegprioriteiten 
stelden voor de specifieke school. De werkgroepen beschikten over autonomie om 
eigen prioriteiten te stellen en afhankelijk hiervan ontwikkelden en voerden zij op maat 
interventies uit (bottom-up). De ontwikkelde en uitgevoerde interventies moesten 
passen binnen de focus van Active Living. Een wetenschappelijk begeleidingsteam was 
verantwoordelijke voor de ‘toetsing’ van de geschiktheid van de beweeginterventies. 
Tevens voedde dit team de werkgroepen van evidence-based ideeën om op de gestelde 
prioriteiten te kunnen interveniëren (top-down). De toegepaste benadering bleek in de 
praktijk succesvol om draagvlak te creëren en op maat interventieontwikkeling en -
uitvoer te faciliteren. Daarmee lijkt deze benaderingswijze aan te raden voor 
toekomstige projecten. 

Hoofdstuk 3 presenteert de resultaten van een studie naar welke fysieke 
omgevingskarakteristieken geassocieerd zijn met het gebruik van actief transport naar 
school. Twee op de drie kinderen kwamen met actief transport naar school, waarbij een 
toename zichtbaar was naarmate kinderen ouder werden. De fysieke omgevings-
karakteristieken werden geobserveerd aan de hand van een gevalideerde checklist en 
werden op basis van theorie samengevoegd in een viertal omgevingsclusters: 
bestemming, veiligheid, esthetiek en functionaliteit. Voor jonge kinderen (5-9 jaar; 
groep 1 tot en met 5) was geen van de fysieke omgevingsclusters geassocieerd met 
actief transport naar school. Voor oudere kinderen (9-12 jaar; groep 6 tot en met 8) 
daarentegen, was de esthetiek om de schoolomgeving positief geassocieerd met het 
gebruik van actief transport naar school. De veiligheid in de schoolomgeving leek hierbij 
een voorwaardelijkheid te vormen, oftewel zodra een schoolomgeving voldoende veilig 
is, wordt de esthetiek belangrijk in het verklaren van transportgedrag naar school. Een 
goede staat van onderhoud van lokale groenvoorzieningen en de afwezigheid van 
straatvuil bleken de sterkst voorspellende esthetische omgevingskarakteristieken 
binnen het esthetiek cluster. Gemeentes kunnen door voldoende aandacht te geven 
aan de esthetische aspecten in de schoolomgeving een bijdrage leveren aan het gebruik 
van actief transport naar school.  

De studie die gepresenteerd wordt in hoofdstuk 4 focust eveneens op de associatie 
tussen fysieke omgevingskarakteristieken van basisscholen en actief transport naar 
school van leerlingen in de leeftijd van 8 tot en met 12 jaar. Deze studie had bijzondere 
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aandacht voor routines met betrekking tot het gebruik van actief transport door ouders 
(PATRns). Deze PATRns waren zowel direct geassocieerd met het gebruik van actief 
transport naar school door kinderen en ze bleken ook een moderator te zijn van de 
relatie tussen omgevingsfactoren en actief transport naar school. Afstand tot school 
was de belangrijkste voorspeller van de modus van transport, waarbij een grotere 
afstand tot school de kans verkleinde dat een kind actief transport naar school 
gebruikte. PATRns hadden echter een modererende werking op deze associatie. 
Wanneer kinderen opgroeien in gezinnen waar lopen en fietsen min of meer 
routinematig plaatsvindt, verkleint de barrière die afstand opwerpt. Omgekeerd, voor 
kinderen die opgroeien in gezinnen waar lopen en fietsen niet routinematig plaatsvindt, 
lijken de barrières te worden vergroot. Deze bevinding impliceert dat het stimuleren 
van actief transport naar school door kinderen kan plaatsvinden door lopen en fietsen 
door ouders in alle contexten (dus niet alleen naar school) te stimuleren. 

Hoofdstuk 5 beschrijft een studie waarin het objectief gemeten beweeggedrag van 
kinderen werd gerelateerd aan de bespeelbaarheid (playability) van wijk in een straal 
van 800 meter rondom basisscholen. In deze studie werd gevonden dat de 
bespeelbaarheid van de buurt rondom scholen was geassocieerd met de hoeveelheid 
lichte en matig-tot-zware fysieke activiteit die kinderen na school uitvoeren. Ongeveer 
30% van de fysieke activiteit van kinderen buiten school werd door bespeelbaarheid 
verklaard. Daarnaast werd gevonden dat de associatie het sterkst was voor kinderen die 
binnen 800 meter van school wonen. Tijd specifieke analyses toonden aan dat deze 
associatie het sterkst tot uiting kwam in de periode direct na school tot 18u in de avond. 
Deze uitkomsten geven enerzijds indicaties dat een bespeelbare schoolomgeving 
bijdraagt aan fysieke activiteit en geeft daarnaast aanknopingspunten voor uitvoerders 
van beweeginitiatieven waar en wanneer zij hun activiteiten het best kunnen laten 
plaatsvinden. 

De studie die in hoofdstuk 6 wordt beschreven, onderzocht de associatie tussen 
fysieke, sociale en beleidsmatige karakteristieken van het schoolplein en de hoeveelheid 
sedentair gedrag en matig-tot-zware fysieke activiteit op het schoolplein voor, tijdens 
en na schooltijd. Hierbij werd gebruik gemaakt van een innovatieve koppeling tussen 
objectieve beweegdata (accelerometrie) en GPS data. Deze datakoppeling maakte het 
mogelijk om het beweeggedrag van kinderen op het schoolplein te relateren aan 
fysieke, sociale en beleidsmatige karakteristieken van het schoolplein. Dagelijks 
brachten kinderen 54 minuten op het schoolplein door waarvan 9 minuten matig-tot-
zwaar fysiek actief en 20 minuten sedentair. Jongens bleken actiever op het schoolplein 
dan meisjes. Vaste speeltoestellen, zoals voetbal doeltjes en rekstokken, de 
betrokkenheid van docenten bij het initiëren van beweegactiviteiten en beleid waar wel 
en niet gespeeld mag worden met een bal, waren geassocieerd met meer matig-tot-
zware fysieke activiteit en minder sedentair gedrag. Scholen kunnen bijdragen aan 
beweegstimulering en een vermindering van sedentair gedrag op het schoolplein door 
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kritisch te kijken naar de fysieke en sociale schoolpleinomgeving alsmede door een 
ondersteunend beleid ten aanzien van fysieke activiteit op het schoolplein te voeren.  

Hoofdstuk 7 geeft de resultaten weer van een longitudinale studie naar de 
effectiviteit van fysieke en sociale schoolpleininterventies op de hoeveelheid sedentair 
gedrag en lichte en matig-tot-zware fysieke activiteit van 8-11 jarige basisschool-
leerlingen tijdens pauzes na 12 maanden. Het activiteitenniveau van kinderen werd 
objectief bepaald en een subgroep droeg eveneens een GPS meter. Aan de hand van 
GPS analyses werd vastgesteld dat bij 3 van 10 schoolparen de kinderen van tenminste 
één school van de gepaarde scholen (interventie of controle school) tijdens de pauze 
niet naar het schoolplein zijn geweest tijdens de ochtendpauze. Deze schoolparen 
werden uitgesloten waardoor er uiteindelijk 376 kinderen werden geanalyseerd in deze 
studie. Een klein positief effect werd gevonden voor de tijd die werd doorgebracht in 
lichte fysieke activiteit (+5.9%), grotendeels als verschuiving van de tijd die sedentair 
werd doorgebracht (-5.4%). Meer fysieke veranderingen op het schoolplein waren de 
belangrijkste voorspeller van deze verschuiving. De effectiviteit werd echter 
gemodereerd door de omvang van de interventies en de betrokkenheid van scholen bij 
het project. Interventies van grotere omvang en meer betrokkenheid van scholen bij 
het project leidden tot positievere resultaten. Voor matig-tot-zware fysieke activiteit 
werden geen effecten gevonden. Op basis van resultaten beschreven in deze studie kan 
worden aanbevolen dat meer fysieke veranderingen op het schoolplein wenselijk zijn, 
wat een voortdurende aandacht voor beweegstimulering op schoolplein vergt om 
duurzame verandering in beweeg- en sedentair gedrag teweeg te brengen.  

Hoofdstuk 8 beschrijft de effectiviteit van de Active Living aanpak op dagelijks 
sedentair gedrag, lichte activiteit en matig-tot-zware activiteit van 8-12 jarige kinderen 
na 12 maanden. Deze resultaten werden beschreven op basis van objectieve 
beweegdata van 520 kinderen verdeeld over 18 scholen (9 interventie en 9 controle 
scholen). Op basis van een eenvoudige maat die weergeeft om iemand wel of niet is 
blootgesteld aan Active Living kan worden geconcludeerd dat er geen effect op fysieke 
activiteit of sedentair gedrag waarneembaar is. Het feit dat Active Living een op maat 
aanpak betrof leidde tot een grote diversiteit aan interventies op scholen. Deze 
diversiteit heeft geleid tot analyses die meer recht doen aan deze verschillende 
pakketten aan interventies per school. Hiertoe zijn analyses uitgevoerd waarin het 
aantal fysieke en sociale interventies zijn meegenomen als onafhankelijke variabelen. 
Hieruit bleek dat kinderen die op scholen zaten waar zowel voldoende (N≥4) fysieke als 
ook sociale (N≥6) werden geïmplementeerd gemiddeld ruim 15 minuten per dag 
minder sedentair gedrag vertoonden na 12 maanden. Dit leidde tot een toename van 
15 minuten die licht actief werden doorgebracht met een medium effect size (ES=0.41). 
De Active Living benadering heeft derhalve de potentie om kinderen te activeren, 
echter dient het aantal beweegstimuli in zowel de fysieke als de sociale omgeving van 
school substantieel te zijn om dit effect te bereiken na 12 maanden. Een onvoldoende 
groot aantal veranderingen in de fysieke en sociale omgeving van school leidde niet tot 
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een toename aan fysieke activiteit of een vermindering van sedentair gedrag tijdens 
schooldagen. Op basis hiervan werd geconcludeerd: ‘doe het goed of doe het niet’.  

Tot slot worden in hoofdstuk 9 van dit proefschrift de belangrijkste bevindingen uit 
de uitgevoerde studies bediscussieerd en in een breder perspectief geplaatst. Tevens 
worden in dit hoofdstuk resultaten van een additionele meting 1 jaar na afloop van 
Active Living (2015) gepresenteerd. Daarnaast worden op basis van de uitgevoerde 
studies aanbevelingen voor toekomstig onderzoek en voor praktijkprofessionals 
geformuleerd om beweegstimulering te bevorderen en sedentair gedrag te 
verminderen. De belangrijkste conclusie die uit de studies gepresenteerd in dit 
proefschrift kan worden getrokken is dat duurzame (tot 2 jaar na implementatie) 
beweegstimulering en reductie van sedentair gedrag op schooldagen mogelijk is door 
aanpassingen in de fysieke en sociale omgeving van basisscholen, mits deze 
aanpassingen voldoen aan bepaalde voorwaardes in termen van hoeveelheid.  

Een gecombineerde bottom-up en top-down benadering lijkt een geschikte 
werkwijze om draagvlak te krijgen voor deze duurzame aanpassingen in de fysieke en 
sociale schoolomgeving. Daarnaast kan worden geconcludeerd dat een synergetisch 
effect kan worden bereikt wanneer aanpassingen in zowel de fysieke en sociale 
omgeving worden doorgevoerd. Oftewel, het is aan te raden veranderingen in de 
fysieke omgeving van scholen door te voeren, maar tegelijkertijd dient ook het gebruik 
van deze fysieke omgeving te worden gestimuleerd (sociale omgeving) om het grootste 
effect te bereiken. Hiermee lijkt de conclusie ‘doe het goed of doe het niet’ 
gerechtvaardigd bij de werkwijze en veranderingen zoals uitgevoerd binnen Active 
Living. 
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Decreasing levels of physical activity (PA) and increasing levels of sedentary behavior 
(SB) are growing problems, globally as well as in the Netherlands. A lack of PA is 
associated with numerous health problems, impaired cognitive performance and 
decreased mental well-being. These disorders can have an immediate influence on 
children’s well-being and health, but also influence well-being and health during later 
stages in their lives. The promotion of physical activity (PA) and the reduction of 
sedentary behaviors (SB) should therefore be prioritized in the context of health 
promotion.  

Studies reported on in this thesis focused on the relationship between the primary 
school environment and the PA levels of children aged 8-12 years. A few of these studies 
focused on the effect of adjustments to the physical and social environment of primary 
school on children’s PA and SB. These adjustments were developed, implemented, and 
evaluated as part of the Active Living project. The main goal of the research presented in 
this thesis was to examine the influence of the school environment on children’s PA 
levels and in particular to provide suggestions and recommendations regarding the way 
environmental changes can affect the PA and SB of children in this age range. 

In chapter 1 the risks of being physically inactive are explained and the determinants 
of PA and SB are introduced. In addition, the relationship between these determinants 
and PA and SB is clarified, focusing particularly on the environmental determinants. A 
brief outline of the available empirical evidence about school-based PA promotion is 
presented, focusing on the evidence regarding the effects of changes to the school 
environment on PA levels of primary school children. Subsequently, the chapter states 
the rationale for carrying out a PA intervention, the Active Living Project, at primary 
schools in the Southern Limburg region of the Netherlands. Finally, the chapter 
describes the goals of Active Living and the research questions that were addressed by 
the studies described in this thesis. 

Chapter 2 describes the development and implementation of Active Living and the 
research designed to evaluate the program’s effectiveness. Active Living is introduced 
as a school-centered multicomponent intervention to promote PA and reduce SB. The 
term school-centered refers both to the central social position schools take up in 
children’s lives and to the geographically central position primary schools have within 
neighborhoods in the Netherlands.  

The study examining the effectiveness of Active Living used a quasi-experimental 
design. Twenty-one primary schools took part in the Active Living project, which ran for 
two school years (2012-2014). These schools included 10 intervention schools and 11 
control schools. In total, over 1300 children aged 8-12 years were included in the study, 
about 800 of whom wore an accelerometer during three scheduled measurements. In 
addition, a subsample of these children wore a GPS device. Active Living focused on: (1) 
increasing active school transportation (AST), (2) increasing PA in school and in 
particular at the schoolyard, and (3) increasing PA in leisure time. The PA interventions 
in the schools were developed using a combined bottom-up and top-down approach. 
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This approach involved forming a working group at every intervention school, led by an 
employee of the Southern Limburg Public Health Services. Other members of the 
working groups included representatives of the school in question (principal and 
teachers), representatives of parents, and local municipal officers. The autonomous 
working groups prioritized their own set of goals to intervene on, in line with the 
principles of the Active Living project (bottom-up). Depending on these priorities, 
tailored PA intervention were developed and implemented. A scientific advisory group 
tested the suitability of the proposed PA intervention for each school. This scientific 
advisory group also informed the working group about evidence-based methods to 
intervene on their prioritized goals (top-down). This approach proved to be successful in 
practice to create local support and to facilitate tailored PA intervention development 
and implementation. This approach would thus also be suitable for future projects.  

Chapter 3 presents the results of a study on the association between the physical 
environment characteristics of primary schools and the use of AST. Two out of three 
children used AST, and older children were more likely to use AST than younger children. 
The physical environment characteristics of primary schools were observed using a 
validated checklist and were clustered into four theory-based environmental categories: 
destination, safety, aesthetics, and functionality. For the young children (aged 5-9 years; 
grades 1-5) none of the environmental clusters were associated with AST. For the older 
children (aged 9-12 years; grades 6-8) however, the aesthetics cluster was positively 
associated with the use of AST. A safe school environment was considered to be 
conditional to this association, i.e. if a school environment is sufficiently safe, local 
aesthetics become important in predicting AST. Well-maintained local green spaces and 
the absence of litter were the most strongly associated characteristics within the 
aesthetics cluster. Local authorities can therefore support AST by paying sufficient 
attention to these aesthetic characteristics of the school environment.   

The study discussed in chapter 4 also focused on the association between physical 
school environment characteristics and the use of AST among children aged 8-12 years. 
This study paid special attention to parental active transportation routines (PATRns). 
PATRns were both a positive associate of AST among children and a moderator of the 
association between environmental associates and AST. Distance was the strongest 
predictor of AST, greater distance being associated with fewer days on which a child 
travelled to school using AST. This association was moderated by PATRns. The barrier 
formed by distance was lower for children raised in families with strong PATRns, i.e. 
families where parents routinely walk and cycle. Conversely, the distance was more of a 
barrier for children raised in low-PATRns families. These findings imply that AST can be 
positively influenced by stimulating walking and cycling by parents in other contexts 
than school.  

Chapter 5 describes a study in which children’s objectively assessed PA was 
associated with the playability of the neighborhood in an 800 meter radius around 
primary schools. This study found that the playability of the school environment was 
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associated with children’s light and moderate-to-vigorous after-school PA. Playability 
explained approximately 30% of the children’s after-school PA. In addition, the 
strongest positive association between playability and children’s PA levels was found for 
children living within 800 meters from their primary school. Time-specific analyses 
revealed that this association was particularly strong from the end of the school day up 
to 6 pm. These results indicate that a playable school environment contributes to 
children’s after-school PA, and provide suggestions for health promotors and PA 
practitioners about when and where to plan their PA activities.  

The study described in chapter 6 examined the association between the 
schoolyards’ physical, social, and policy characteristics on the one hand and SB and 
moderate-to-vigorous PA at the schoolyard before, during and after school hours on the 
other. An innovative approach was used to merge objectively assessed PA data 
(accelerometry) and GPS data. This data merge enabled us to study children’s PA and SB 
at the schoolyard in relation to its physical, social, and policy characteristics. It was 
found that children spent on average 54 minutes per school day at the schoolyard, 9 
minutes (17%) of which were spent in moderate-to-vigorous PA and 20 minutes (37%) 
in SB. Boys were more active at schoolyards than girls. Moreover, the availability of 
fixed equipment, such as soccer goals and high bars, teachers’ involvement in the 
initiation of PA activities and the presence of a ball game area policy were positively 
associated with more time spent in moderate-to-vigorous PA and less time spent in SB. 
By critically reconsidering the physical and social schoolyard environment and the 
policies that apply at the schoolyard, schools can contribute to promoting PA and 
reducing SB at the schoolyard. 

Chapter 7 presents the results of a longitudinal study on the effectiveness of physical 
and social schoolyard interventions on the time spent in SB, light PA and moderate-to-
vigorous PA by primary school children aged 8-11 years at schoolyards during recess 
after 12 months. Children’s PA levels were objectively assessed and a subsample of the 
children was additionally equipped with a GPS device. GPS confirmatory analyses 
showed that in 3 of the 10 school pairs at least one of the two (the intervention or 
control school) did not enable the children to visit the schoolyard during morning 
recess. These school pairs were therefore excluded from the study, resulting in the 
inclusion of 376 children in this study. A small positive effect was found on children’s 
time spent in light PA in the intervention schools after 12 months (+5.9%), largely 
explained by a decrease in time spent in SB (-5.4%). The strongest predictor of this 
change was a larger number of physical schoolyard interventions. The effectiveness of 
the number of physical schoolyard interventions was moderated by the intensity of the 
interventions and the school’s commitment to the project: interventions with a higher 
intensity and more commitment led to more positive results. No effects were found on 
time spent in moderate-to-vigorous PA. Based on these results, it would be useful to 
implement multiple physical schoolyard interventions to achieve sustainable changes in 
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PA and SB, which requires ongoing attention being devoted to PA promotion and SB 
reduction at schoolyards. 

Chapter 8 describes the effectiveness of the Active Living approach in terms of SB, 
light PA and moderate-to-vigorous PA after 12 months among children aged 8-12 years. 
The results were based on analyses of objectively assessed PA data of 520 children at 18 
schools (nine intervention and nine control schools). Based on a robust exposure 
measure, i.e. exposed or not exposed to Active Living, no effects were found on the 
proportion of time spent in SB and/or PA. Active Living, however, was a tailored 
intervention approach leading to a wide variety of intervention packages among the 
intervention schools. Therefore, we adopted an analytic approach in which the variety 
of intervention packages was taken into account. These analyses were conducted with 
the number of physical and social environment interventions as independent variables, 
and we also tested the interaction between the physical and social environment 
interventions, to study potential synergetic effects. We found that children attending 
schools that implemented both sufficient physical environment interventions (N≥4) and 
social environment interventions (N≥6) spent 15 minutes less in SB during school days 
after 12 months. Moreover, these children spent 15 minutes more in light PA with a 
medium effect size (ES=0.41). We conclude that the Active Living approach has the 
potential to activate children, but a sufficient number of combined physical and social 
environment interventions is required to achieve effects after 12 months. When an 
insufficient number of changes were implemented in the physical and social 
environment, the program was not effective in increasing PA or decreasing SB. Based on 
these findings the main conclusion was reformulated as ‘do it well or don’t do it at all’. 

Finally, chapter 9 of this thesis discusses the most important findings from the 
studies presented, and puts them in a broader perspective. In addition, this chapter 
presents the results of an additional follow-up study, which was conducted one year 
after the Active Living project in schools had ended (2015). The chapter also presents 
recommendations for future research and for practitioners involved in encouraging PA 
and reducing SB, based on the findings of the studies presented. The most important 
conclusion drawn from the studies in the thesis is that sustainable changes in PA and SB, 
i.e. changes lasting up to two years after implementation, can be achieved by physical 
and social environment interventions in primary schools, but only if these interventions 
meet specific conditions. Implementing multiple environmental changes leading to 
multiple PA stimuli seems an important condition for a sustainable change in children’s 
PA and SB during school times.  

A combined bottom-up and top-down approach seems an appropriate method to 
create local support for sustainable adjustments in the physical and social school 
environment. In addition, a synergetic effect can be achieved if sufficient physical and 
social environment interventions are implemented simultaneously. In other words, it 
would not only be useful to facilitate more PA-friendly physical school environments, 
but the use of the facilities available in the built environment should be stimulated 
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(social environment) to ensure the greatest effectiveness of both types of interventions. 
This supports the conclusion formulated above for programs applying the method and 
changes used in Active Living, i.e. ‘do it well or don’t do it at all’.  
  




