Test

Weet wat
je beweegt
bewegingsmeters

©
Product

Activity-tracker

Uitvoering

We lieten
15 activity-trackers
in een laboratorium
testen op onder
meer het nauwkeurig meten van het
aantal stappen, de
verbrande calorieën
en de afgelegde
afstand. Ook lieten
we testen hoe de
trackers omgaan
met smartfuncties,
zoals het ontvangen
van meldingen op de
smartphone. Overige testaspecten
waren: gebruiksgemak, veelzijdigheid
en de accu.
De prijzen in de tabel
zijn van april 2018.
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activity-trackers

Met een bewegingsmeter of activity-tracker is te
meten hoeveel je beweegt. Voor wie ook wil weten
welke dat het beste doet, testten wij er 15.
Tekst Stefan Vrijdag

D©

at bewegen goed is voor de
gezondheid is al langer bekend. Toch blijkt het niet
gemakkelijk dit ook daadwerkelijk te doen. Velen overschatten vaak
hoeveel ze bewegen. Met een app op de
smartphone kun je weliswaar je stappen
tellen, maar omdat je een smartphone
niet altijd aan je lichaam draagt, krijg je
geen compleet beeld. Dan geeft een
activity-tracker een betere indruk van je
beweging. Zo’n polsbandje legt dag en
nacht alle bewegingen vast. Daarbij
daagt hij je ook uit een ommetje te maken als je te lang hebt stilgezeten.
Een activity-tracker meet niet alleen
de beweging tijdens het lopen, maar ook
tijdens het koken en stofzuigen. In combinatie met onder meer leeftijd en gewicht, rekent hij het aantal verbruikte
calorieën uit. Vervolgens telt de tracker
alle calorieën bij elkaar op tot een dagtotaal. Zo krijg je ook over een langere tijd
een goed beeld van het resultaat van al je
inspanningen.
Wie wil afvallen kan ook de calorie-inname mee laten tellen, bijvoorbeeld
door een speciale app als Myfitnesspal te
koppelen aan de activity-tracker. In een
logboek is met de app het aantal ingeno-

Wie wil afvallen, kan
ook de calorie-inname
mee laten tellen met
een speciale app

men calorieën bij te houden. Gecombineerd met de data van de activity-tracker
krijg je zo een idee van de balans tussen
het innemen en verbruiken van calorieën.
Om te kijken wat activity-trackers kunnen betekenen, hebben we er 15 getest
op: diverse fitnessfuncties, aanwezige
smartfuncties, het gebruiksgemak, de
accuduur en de veelzijdigheid (zie kader
Wat & hoe). Beste uit de Test is de Garmin Vivofit 4. Zijn voorganger Garmin
Vivofit 3 is Beste Koop. Dit zijn modellen
met weinig toeters en bellen; zonder
smartfuncties, hartslagmeter en gps. De
Vivofit 4 heeft een groter scherm en is
wat gebruiksvriendelijker dan zijn voorganger, de Vivofit 3. Die laatste legt weer
iets nauwkeuriger de afstand vast, maar
al met al zijn de verschillen tussen deze
twee activity-trackers niet heel groot.

Stappen tellen
Het vastleggen van de afstand bepaalt een
activity-tracker door stappen te tellen. Op
basis van je lengte schat de tracker in hoe
groot je pas is. Dat getal vermenigvuldigd
met het totale aantal stappen geeft de
afgelegde afstand in (kilo)meters. Soms is
de staplengte ook zelf in te voeren. Over
het algemeen leggen alle modellen de
afstand nauwkeurig vast.
Nog nauwkeuriger valt de afgelegde
afstand te meten met gps. Bij een rondje
hardlopen vallen daarmee de afstand en
het looptempo accuraat vast te leggen.
De Garmin Vivosport legt de afstand zeer
nauwkeurig vast. Voor hardlooptrainingen is een sporthorloge overigens een
betere keus (zie kaders). Dat geeft vaak
meer informatie tijdens het rennen en

Voor actieve
sporters
Met een activity-tracker kun
je goed je basisconditie bijhouden. Voor een fanatieke
sporter die nauwkeurig zijn
prestaties wil meten is een
sporthorloge een betere
keus. Die heeft een groot
scherm om je tijdens een
training te informeren over
bijvoorbeeld tempo, hartslag(zones) en afstand. Voor
het bijhouden van je tempo
tijdens hardlopen en fietsen
is wel gps nodig. Zo is heel
gericht te trainen voor een
marathon of andere sportieve prestatie. Veel sporthorloges houden ook zwemprestaties bij: het aantal
gezwommen baantjes en
soms ook de slagen per lengte van het zwembad.
juni 2018 GEZONDGIDS
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consumentenbond.nl/
video-bewegingsmeter
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A GARMIN VIVOFIT 3

Voordelen:
• Uitstekende accuduur
• Ruim voldoende
fitnessmogelijkheden
B GARMIN VIVOFIT4

Voordelen:
• Uitstekende accuduur
• Zeer goed draag
comfort
C POLAR A360

Voordelen:
• Calorieën meten
gaat goed
• Smartfuncties zijn
goed

heeft een groter en beter leesbaar
scherm.
Het merendeel van de activity-trackers
kan je hartslag meten gedurende de dag.
Zo ontstaat er een beeld van je hartslag
tijdens inspannende activiteiten en in
rust. De hartslagmeting telt ook mee bij
het bepalen van verbruikte calorieën.
Maar let op: de fabrikanten geven duidelijk aan dat de hartslagmeter niet geschikt is voor medische doeleinden. De
Polar A360, Samsung Gear Fit2 Pro en
Garmin Vivosport hebben een zeer
nauwkeurige hartslagmeter. De Xiaomi
MiBand 2 en de TomTom Touch scoren
ondermaats, de rest scoort minimaal
voldoende.
Een activity-tracker meet ook tijdens de
slaap je beweging. Hij deelt de gevonden

D SAMSUNG
GEAR FIT2 PRO

Voordelen:
• Ingebouwde hartslag
meter presteert goed
• Calorieën meten gaat
goed
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Wees je er wel van
bewust dat gegevens
worden gedeeld met
de fabrikant

waarden dan in ‘diepe’ en ‘lichte’ slaap in.
In de test geven we geen oordeel over de
kwaliteit van de slaapmeting. Slaap meten
via een activity-tracker is namelijk behoorlijk onbetrouwbaar, omdat ook beweging van je partner kan worden meegeteld. Bovendien kan een extra focus op
slaap juist ongerust maken met een slechtere nachtrust als gevolg. We geven wel
een oordeel over de overzichtelijkheid
van de grafieken en het gebruiksgemak
van de slaapinstellingen.

Dag en nacht
Verder is het belangrijk dat de activity-tracker goed zit. Je draagt hem immers
dag en nacht. Het materiaal van de
bandjes is meestal plastic of siliconen.
De meeste bandjes voelen goed aan en
zitten niet in de weg. De Fitbit Blaze is
wat fors en te aanwezig om je pols. Bij elk
van de modellen geven we een oordeel
over het draagcomfort, ook tijdens het
sporten.
Bij de modellen met een scherm beoordelen we hoe goed de informatie is af
te lezen bij fel licht. Bij de Garmin Vivofit

activity-trackers

1 Garmin Vivofit 4
2 Polar A360
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€80
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5,7

€130

7,2

7,0
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8,0

7,9

7,5

Stijging
meten

Veelzijdig
heid

15%

Water
bestendig

Accu

25%

Hartslag
meter

Smart

45%

Gps
ingebouwd

Gebruiks
gemak

Weging voor Testoordeel

Fitness

Merk & type

Testoordeel

Richtprijs

Test Activity-trackers

✔
✔

✔

3 Samsung Gear Fit2 Pro

€190

7,2

7,2

7,9

7,3

5,0

8,1

✔

✔

✔

✔

4 Garmin Vivosport

€200

7,2

7,7

7,0

6,7

5,8

8,3

✔

✔

✔

✔

5 Garmin Vivofit 3

€60

7,1

7,4

6,5

nvt

10

5,2

6 Huawei Band 2 Pro

€70

6,7

7,1

6,6

6,1

7,8

6,2

✔

✔

€190

6,7

6,6

6,9

8,0

5,6

7,0

€55

6,5

6,6

5,9

nvt

10

4,2

7 Polar A370
8 Withings Go
9 Garmin Vivosmart 3

✔
✔

✔
✔
✔

€100

6,5

7,0

6,4

6,1

7,0

8,0

✔

10 Fitbit Alta HR

€135

6,5

7,1

6,1

4,9

6,8

6,4

✔

11 Fitbit Charge 2

€140

6,4

7,2

5,6

4,9

6,9

6,4

✔

✔

12 Fitbit Blaze

€190

6,2

6,8

5,3

5,6

6,5

7,0

✔

✔

€30

6,0

6,6

6,3

3,6

7,0

5,1

✔

€75

5,9

7,1

5,7

2,9

5,8

5,4

€100

5,3

6,0

5,5

4,2

6,8

4,8
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13 Xiaomi MiBand 2
14 Fitbit Flex 2

15 TomTom Touch
Beste uit de Test

Beste Koop

7,5 en hoger

3 en 4 en Vivosport is het scherm perfect
helder en goed af te lezen. Vooral het
scherm van de Xiaomi MiBand 2 reflecteert sterk fel licht. De Fitbit Flex 2 heeft
geen scherm, maar vier ledlampjes die
oplichten, bijvoorbeeld als er een berichtje binnenkomt. In fel licht zijn de
lampjes slecht zichtbaar.
Een activity-tracker gaat meestal langer
dan een week mee op één acculading. Bij
de Garmin Vivofit 3 en 4 en de Withings
Go duurt het zelfs maanden voordat ze
weer aan de oplader moeten. Modellen
met een groot en helder scherm moeten
veel vaker worden opgeladen. De Sam
sung Gear Fit2 Pro gaat slechts drie dagen
mee op een acculading.
Een activity-tracker heeft meestal een
schermpje waarop stappen en calorieën
af te lezen zijn. Het scherm is te bedienen door er met je vingers over te vegen.
Soms zijn er knoppen voor de bediening.
Met een app op de smartphone (iPhone
en Android) haal je de gegevens van de
tracker binnen via bluetooth. Zo worden
de verzamelde gegevens op de smart
phone getoond in grafieken; per dag,

✔

✔

✔
✔

5,4 en lager

week, maand of jaar. Over het algemeen
zijn deze apps gemakkelijk in het gebruik; die van Samsung en Fitbit scoren
het best.
Wees je er wel van bewust dat je gegevens worden gedeeld met de fabrikant.
Het is niet altijd duidelijk met welke
doelen hij data verzamelt en met wie hij
dat allemaal deelt. Met de strengere Europese Privacywetgeving, de Algemene
verordening gegevensbescherming die
25 mei is ingegaan, zal dat hopelijk in
positieve zin veranderen. Deze nieuwe
wetgeving stelt strengere eisen aan het
verzamelen van persoonsgegevens. ■
MEER WETEN?

Op onze site consumentenbond.nl/
bewegingmeten begeleiden we je
stap voor stap naar de gezondheidsmeter
die bij je past: een activity-tracker, sport
horloge of smartwatch. In de bijbehorende
productvergelijkers staan testresultaten
en actuele prijzen.
OM TERUG TE LEZEN

gezondgids.nl/ archief
‘bewegingsmeters’

Slim
sporthorloge

Een smartwatch is bedoeld
als slimme kompaan naast je
smartphone, maar de afgelopen tijd zien we ook vaak
modellen met fitnessfuncties. Met de Apple Watch 3
en Samsung Gear Sport kun
je inmiddels alles wat een
uitgebreid sporthorloge ook
kan. Andersom hebben veel
sporthorloges smartfuncties. Een belangrijk verschil tussen smartwatches en sporthorloges is de accuduur.
Door de hoge resolutie en helderheid van
het scherm is de accu
van een smartwatch
sneller leeg.
juni 2018 GEZONDGIDS
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WIL JE BEWUSTER EN
GEZONDER LEVEN?
Met de tips en adviezen van de Gezondgids blijf je fitter
en vitaler. Kijk meteen op consumentenbond.nl/gezondgids
en kies de aanbieding die bij je past.

HAAL ’M
IN HUIS

