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ABSTRACT 

Om winst te boeken op het gebied van fysieke  fitheid (hart-, ademhalings- 
en spierniveau) is het correct afstellen van de trainingsmodaliteiten 
frequentie, intensiteit, trainingsduur en type zeer belangrijk. Tegenwoordig 
kan dit objectief geëvalueerd worden aan de hand van sporthorloges. Door 
de technologische vooruitgang komen er steeds meer horloges op de markt 
die gebruik maken van fotoplethysmografie. Dit is een techniek die werkt 
met optische sensoren en het gebruik van een borstband overbodig maakt, 
wat het comfort voor de atleet kan verhogen. Aangezien deze technologie 
relatief nieuw is, heerst er nogal wat twijfel over de validiteit van deze 
nieuwe generatie sporthorloges. In dit onderzoek onderwierpen wij daarom 
3 monitors (MIO Fuse, Garmin Forerunner 225 en Fitbit Charge HR) aan een 
gestandaardiseerd testprotocol om de validiteit voor hartslag, 
energieverbruik en aantal stappen na te gaan bij gezonde volwassenen.  

 
 

Sleutelwoorden:  MIO Fuse, Garmin Forerunner 225, Fitbit Charge HR 
Datum:  01/10/2016  
Extra bronnen: Zie lijst achter tekst 
Contactadres: jomme.claes@kuleuven.be 
 
 
 
 
 
Disclaimer: Het hierna bijgevoegde product mag enkel voor persoonlijk gebruik worden afgehaald. Indien men 
wenst te dupliceren of te gebruiken in eigen werk, moet de bovenvermelde contactpersoon steeds verwittigd 
worden. Verder is een correcte bronvermelding altijd verplicht! 
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Introductie 
 
Het is tegenwoordig alom bekend dat het correct 
afstellen van verschillende parameters of 
trainingskarakteristieken tijdens een 
trainingsperiode cruciaal is voor het verbeteren van 
het vermogen van het hart- en ademhalingsstelsel. 
Deze parameters worden vaak weergegeven onder 
het letterwoord 'FITT' (Frequentie, Intensiteit, 
Tijdsduur en Type)

1
. De eerste drie kunnen 

gemakkelijk gemeten worden met behulp van 
sporthorloges wiens functies trouwens steeds meer 
de proporties van fysieke activiteitsmonitors 
aannemen. Zo wordt tijdens trainingen al lang niet 
meer alleen gekeken naar de hartslag, maar wordt 
o.a. ook het energieverbruik geregistreerd, het 
aantal stappen geteld, de afgelegde afstand 
berekend en zelfs het aantal uren slaap 
weergegeven

2-4
. Moderne sporthorloges hebben 

vaak voldoende interne geheugencapaciteit om de 
parameters van meerdere trainingen op te slaan 
zodat dagelijks uploaden niet meer noodzakelijk is. 
Deze moderne horloges laten ook toe om atleten 
van op afstand te evalueren en om 
trainingsschema's aan te passen op basis van 
uitgebreid cijfermateriaal.  
Een huidige trend in de ontwikkeling van fysieke 
activiteitsmonitors of sporthorloges, is de 
implementatie van fotoplethysmografie (FPG). Dit 
houdt in dat er geen borstband meer nodig is voor 
het verkrijgen van hartslaggegevens. In de plaats 
zitten er nu optische sensoren aan de onderkant van 
het horloge die de cyclische verandering van 
bloedvolume in de huid kunnen waarnemen en 
bijgevolg de hartslag kunnen berekenen

5
. Tot nu toe 

lijkt men echter nog niet overtuigd van de 
accuraatheid van FPG en in verschillende studies is 
aangetoond dat dit vermoeden terecht was

6
. 

Beïnvloedende factoren zoals zweet
7
, excessieve 

beweging
8
 en huidskleur

9
 kunnen de accuraatheid 

van de hartslagmeting verminderen. 
Aansluitend staat de technologische ontwikkeling 
van optische sensoren natuurlijk ook niet stil en 
daarom onderwierpen wij drie commercieel 
verkrijgbare fysieke activiteitsmonitors (MIO Fuse, 
Garmin Forerunner 225 en Fitbit Charge HR) aan een 
gestandaardiseerde test op een loopband. 
Aangezien de frequentie, tijdsduur en het type 
activiteit van de test gekend was, wouden wij deze 
drie toestellen op deze manier valideren voor 
energieverbruik, aantal stappen en hartslag. Omdat 
de intensiteit van training gezien wordt als de 
belangrijkste parameter voor het verkrijgen van 
voordelen op het gebied van fysieke fitheid, vonden 
we de hartslag en het gemeten energieverbruik de 
belangrijkste waarden

1
.  

 

Methode 
 
Doel van de studie 
Het doel van deze studie was om drie commercieel 
verkrijgbare fysieke activiteitsmonitors (MIO Fuse*, 
Garmin Forerunner 225** en Fitbit Charge HR***) te 
valideren tegen een gouden standaard voor 
energieverbruik, aantal stappen en hartslag (Jaeger 
Oxycon Mobile versie 02.00 + ECG en video-
opnames) bij 26 gezonde volwassenen (14 vrouwen) 
tussen 18 en 40 jaar oud. Aangezien de meeste 
validatiestudies een deelnemersaantal van 10-50 
hebben (mediaan 30), kan 26 wel beschouwd 
worden als een geldig aantal.  
 
* MIO Fuse, MOI Global, Vancouver Canada 
** Garmin Forerunner 225, Garmin international,   
     Kansas City, USA 
*** Fitbit Charge HR, Fitbit, San Fransisco, USA  
 
Protocol 
De testafnames gebeurden in het Universitair 
Ziekenhuis van Leuven (UZ Leuven). De deelnemers 
voerden telkens een gestandaardiseerd protocol uit 
op de loopband zoals weergegeven in Tabel 1. Door 
middel van het hellingspercentage van de loopband 
kon een hogere intensiteit bekomen worden zonder 
dat de proefpersoon moest lopen.  
 
Tabel 1: Wandelprotocol op de loopband 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. 5 minuten zitten 

2. 5 minuten staan 

3. 10 minuten wandelen aan 4 km/u 

4. 1 minuut staan 

5. 3 minuten zitten 

6. 1 minuut staan 

7. 10 minuten wandelen tegen een helling 

van 5% met een intensiteit tussen 4-6 

METs 

8. 1 minuut staan 

9. 3 minuten zitten 

10. 1 minuut staan 

11. 10 minuten wandelen tegen een helling 

van 8% met een intensiteit ≥7 METs 

12. 5 minuten cool-down aan 4 km/u, indien 

gewenst 
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De proefpersonen voerden dit protocol drie keer uit 
met vijf tot tien dagen tussen iedere sessie. De 
eerste sessie diende vooral om de proefpersonen 
gewoon te laten worden aan het protocol, de 
loopband en de verschillende toestellen 
(familiarisatiesessie). Tijdens deze sessie werd aan 
de hand van de zuurstofconsumptie de snelheden 
bepaald die nodig waren om een intensiteit van 4-6 
METs en meer dan 7 METs te bekomen (1 MET = 3.5 
mlO2/min/kg)

10
. MET staat voor "Metabool 

Equivalent" en is een eenheid van intensiteit. 
Wanneer je in wakkere toestand in rust bent, is je 
energieverbruik 1 MET. Ook werden enkele 
lichaamskenmerken van de deelnemers genoteerd 
(leeftijd, geslacht, lengte, lichaamsgewicht, 
medicatiegebruik, enz.). Deze informatie dient vaak 
ingegeven te worden in de sporthorloges of in de 
bijhorende online applicatie om de formules die ze 
gebruiken zo accuraat mogelijk het energieverbruik 
te laten berekenen. Het protocol werd voor deze 
sessie ook ingekort tot: 5 minuten wandelen aan 4 
km/u, 2 minuten stilstaan, 5 minuten wandelen 
tegen een helling van 5%, 2 minuten stilstaan, 5 
minuten wandelen tegen een helling van 8%. De 
tweede en derde sessie volgden het protocol zoals 
weergegeven in Tabel 1. Slechts één van de twee 
metingen werd gebruikt om de validiteit van de 
toestellen na te gaan. Het totale energieverbruik en 
aantal stappen werd gerapporteerd op het einde van 
het protocol. De hartslag werd op vier tijdstippen 

genoteerd om de vergelijking te kunnen maken 
tijdens verschillende intensiteiten van inspanning. 
Deze vier tijdstippen waren: 1) na 10 minuten rust, 
2) na 10 minuten wandelen aan 4 km/u, 3) na 10 
minuten wandelen aan een matige intensiteit tegen 
5% helling, 4) na 10 minuten wandelen aan hoge 
intensiteit tegen 8% helling. De verkregen waarden 
werden vergeleken met die van de gouden 
standaard in het meten van energieverbruik, nl. 
zuurstofconsumptie. Om de correctheid van het 
aantal stappen na te gaan werd de testsessie gefilmd 
en werd het aantal stappen na afloop manueel 
nageteld door de testafnemers. De hartslag werd op 
voornoemde tijdstippen vergeleken met de waarde 
bekomen d.m.v. een elektrocardiogram (ECG) met 
12 afleidingen. De Garmin Forerunner 225 en de 
Fitbit Charge HR werden gedragen aan de linker 
onderarm/pols en de MIO Fuse aan de rechterpols.  
 
Resultaten voor energieverbruik en aantal stappen 
 
De Fitbit Charge HR komt hier het beste voor de dag 
door een accurate weergave van zowel 
energieverbruik als aantal stappen. De MIO Fuse en 
Garmin Forerunner 225 onderschatten het aantal 
stappen. Vooral de Garmin toont hier sterk 
afwijkende waarden. Beide laatstgenoemde 
sporthorloges geven echter wel accurate waarden 
wat betreft energieverbruik, al is het voor de Garmin 
wel kantje boordje. Het komt er op neer dat je best 
voor de Fitbit gaat wanneer energieverbruik en een 
inschatting van de hoeveelheid fysieke activiteit door 
het aantal stappen je hoofddoel zijn. Dit kan het 
geval zijn bij het trainen van personen die gebaat zijn 
bij gewichtsverlies vooraleer ze met een meer 
doorgedreven programma starten. Op de tweede 
plaats komt hier dan de MIO en op de derde plaats 
de Garmin omwille van een zeer sterke 
onderschatting van het aantal stappen en een 
overschatting van het energieverbruik die flirt met 
de toelaatbare grens.  
 
 
Figuur 2: Resultaten energieverbruik en stappen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 1: Deelnemer in rusttoestand 
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Resultaten voor hartslag 
 
Met betrekking tot de hartslag konden er alleen 
maar significant verschillende resultaten vastgesteld 
worden tussen de Fitbit Charge HR en de Garmin 
Forerunner 225 in vergelijking met een 12 
afleidingen ECG.  De Fitbit onderschat de hartslag in 
rust en bij hoge intensiteit, maar overschat de 
hartslag tijdens laag intense inspanning. De Garmin 
onderschat de hartslag bij hoog intense 
inspanningen. Hieruit concluderen we dat de MIO de 
meest aangewezen hartslagmeter is, gevolgd door 
de Garmin en de Fitbit.  
 

Figuur 3: Resultaten hartslag 
 

 
 
 
Discussie 
 
Uit deze resultaten blijkt dat hedendaagse fysieke 
activiteitsmonitors op basis van fotoplethysmografie 
geschikt zijn voor het meten van het 
energieverbruik, het aantal stappen en de hartslag 
tijdens inspanning, maar dat ieder toestel zijn 
sterktes en zwaktes heeft.  
De Garmin Forerunner 225 en de MIO Fuse hebben 
de neiging om het aantal stappen te onderschatten. 
Dit kan te wijten zijn aan het onderliggende 
mechanisme dat gebruikt wordt om het aantal 
stappen te tellen. Uit onderzoek is gebleken dat 
accelerometers meer stappen weergeven dan 
pedometers

11
. Hoe men het ook draait of keert, het 

aantal stappen genomen tijdens een training is 
zelden van groot belang. Zoals al eerder aangehaald 
is het vooral de intensiteit van een training die 
bijdraagt aan de vooruitgang in fysieke fitheid

1
. Deze 

intensiteit wordt bepaald door de actuele hartslag 
en het aantal calorieën dat men verbrandt tijdens 
een sessie. De Garmin Forerunner en Fitbit Charge 
HR onderschatten beiden de hartslag tijdens hoog 
intense inspanning. Vooral wanneer een training 
beoogt om de hogere hartslagzones aan te spreken, 
bestaat hierdoor het gevaar op overtraining. De 
atleet zal zich namelijk extra inspannen om de 
opgelegde hartslagen te halen, terwijl hij in realiteit 
al aan de gewenste intensiteit traint. De Fitbit 
overschat ook de hartslag bij lichte inspanning. Dit 
kan dan weer tot gevolg hebben dat bij 
duurtrainingen aan lage intensiteit de 
vooropgestelde hartslagzone niet wordt bereikt 
waardoor de verwachtte cardiorespiratoire 

vooruitgang achterwege blijft. Aangezien het 
calorieverbruik wordt berekend op basis van de 
hartslag samen met de lichaamskarakteristieken, 
lichaamssamenstelling, leeftijd, geslacht, enz.

12
 zou 

men ook hier een verdraaide waarde verwachten, 
maar dit kwam niet uit onze resultaten naar voor. 
Het energieverbruik werd echter enkel 
gerapporteerd voor de totale sessie en niet per blok 
van het inspanningsprotocol.   
Fabrikanten van sporthorloges vragen vaak om in 
het horloge zelf of in een applicatie op een 
smartphone bepaalde persoonsgegevens in te 
voeren. Bij de Garmin Forerunner 225 is dit in het 
horloge zelf, wat doet vermoeden dat er permanent 
rekening mee wordt gehouden. Bij de Mio Fuse en 
de Fitbit Charge HR dienen deze gegevens ingevoerd 
te worden in een applicatie waardoor de validiteit 
van de gegevens in twijfel kan worden getrokken 
wanneer een training wordt geregistreerd op het 
horloge, zonder dat de 'start-toets' in de applicatie 
werd ingedrukt. Met welke karakteristieken wordt er 
dan rekening gehouden bij het tonen van het 
energieverbruik en het aantal stappen op het display 
van het horloge? Een nadeel is dat de applicatie van 
de Fitbit Charge HR geen live-data kan ontvangen in 
de afwezigheid van internet of mobiele data. Een 
ander probleem met de berekening van 
energieverbruik in fysieke activiteitsmonitors is het 
feit dat de gebruikte formules onbekend zijn voor 
het grote publiek. Dit maakt van dergelijke horloges 
kleine 'black boxes'

13
. Dit zorgt er ook voor dat we 

vaak niet eens weten of het energieverbruik 
gebaseerd is op hartslag, aantal stappen, 
accelerometrie of een combinatie van verschillende 
modaliteiten. In de literatuur wordt een combinatie 
van verschillende modaliteiten vaak aangeraden 
omdat de ene vaak de limitaties van de andere 
opheft en vice versa

14
. Dit zijn echter allemaal 

tekortkomingen die ook van toepassing zijn op de 
oudere generaties van fysieke activiteitsmonitors of 
hartslagmeters.  
De laatste bedenking die geuit kan worden bij het 
interpreteren van de verschillende intensiteitszones 
waarin onze proefpersonen wandelden, heeft 
betrekking op het relatieve aspect van die zones. In 
onze studie klasseerden we 4-6 METs onder de 
noemer 'matig intense fysieke activiteit' en 7 METs 
of meer als 'hoog intense fysieke activiteit'. Dit 
vertaalt zich naar 14-21 mlO2/min/kg en 24.5 
mlO2/min/kg of meer. Als we in acht nemen dat een 
beetje sporter toch al snel een maximale 
zuurstofconsumptie heeft van meer dan 40 
mlO2/min/kg

15
, dan valt 24.5 mlO2/min/kg amper 

nog 'hoog intens' te noemen. Om over echt hoog 
intense inspanningen een uitspraak te kunnen doen, 
zouden we deze studie dus nog eens moeten 
herhalen voor die hogere intensiteiten waaraan 
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getraind wordt door atleten. Onze jonge, gezonde 
proefpersonen waren echter geen atleten, waardoor 
we verwachtten dat enkelen toch aan hoge 
intensiteit wandelden tijdens de laatste 10 minuten. 
Om met zekerheid en objectief voor ieder individu 
de juiste belasting op te leggen zouden we eerst een 
maximale inspanningsproef op de loopband moeten 
uitvoeren. Veel trainers gebruiken nog altijd de 
basisregel 220-leeftijd om de maximale hartslag van 
hun atleet te bepalen

16
. Deze brengen ze dan samen 

met de rusthartslag in de formule van Karvonen 
[Trainingshartslag = rusthartslag + % (max. hartslag-
rusthartslag)]

17
. Uit onderzoek is echter gebleken dat 

deze voorspelling van de maximale hartslag zeer 
onnauwkeurig is

18
! Daarom raden we aan om bij 

serieuze sporters zeker een maximale 
inspanningsproef uit te voeren. Afhankelijk van de 
sporttak waarin men zich bevindt kan men een 
inspanningsproef op de fiets of op de loopband 
doen. De regel is dat het karakter van de test zo 
dicht mogelijk aansluit bij de specifieke bewegingen 
die nodig zijn in de beoefening van de sport. Zo ligt 
de zuurstofopname bij een maximale test op de 
loopband ongeveer 10% hoger in vergelijking met 
een maximale test op de fiets

19
. Een ander voordeel 

van een maximale test is dat niet alleen het 
zuurstofverbruik, maar ook het hartritme wordt 
geëvalueerd. Dit kan de kans op plotse dood tijdens 
inspanning verminderen

20
. Inspanningstesten die 

gebruik maken van zuurstofconsumptie verdienen 
de voorkeur over lactaatmetingen. Lactaatmetingen 
zijn onderhevig aan veel beïnvloedende factoren. Zo 
spelen de plaats van bloedname, temperatuur, 
hoeveelheid glycogeen in het lichaam van de atleet, 
zweet en accuraatheid van de lactaat-analyser een 
belangrijke rol

21
. 

Conclusie 
 
Het mag duidelijk zijn dat ondanks initieel 
scepticisme is gebleken dat de huidige generatie van 
fysieke activiteitsmonitors die werken met 
fotoplethysmografie valide is op het gebied van 
energieverbruik, hartslag en het tellen van stappen. 
Ieder sporthorloge heeft zijn eigen sterke en zwakke 
punten die in overweging moeten worden genomen 
bij de keuze. Afhankelijk van de groep die je traint 
kies je dus best voor een ander horloge. Personen 
die pas beginnen met sport en voor wie het 
promoten van meer fysieke activiteit en een hoger 
energieverbruik in hun dagelijks leven belangrijk is, 
maken best gebruik van een Fitbit. Atleten die aan 
doorgedreven vormen van training doen waarbij de 
hartslagzones een grote rol spelen in het bepalen 
van kortstondige trainingsintensiteiten, kiezen best 
voor een MIO. Aangezien deze horloges geen 
borstband nodig hebben, kunnen ze ook als 
comfortabeler ervaren worden door de atleet.    
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