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De prijs van inactiviteit
Het positieve effect van bewegen wordt onderschat

Door: Willem Koert

Nog nooit in de geschiedenis van de mensheid hebben we zo weinig bewogen als nu. Aan de Nijmeegse Rad-
boud Universiteit bestudeert prof. Maria Hopman de desastreuze gevolgen daarvan voor onze gezondheid – 
en wat er gebeurt als mensen alsnog in beweging komen. 

“Elk jaar sterven in ons land ongeveer achtduizend 
mensen als gevolg van te weinig beweging”, zei prof. Maria 
Hopman een paar weken geleden tijdens een lezing. “Die 
achtduizend is een schatting”, zegt de hoogleraar Integra-
tieve Fysiologie aan de Radboud Universiteit Nijmegen ver-
ontschuldigend. “Het werkelijke aantal zou wel eens hoger 
kunnen liggen.” De hoogleraar berekende het getal aan de 
hand van een studie die een jaar geleden verscheen in The 
Lancet, en waarin een groep epidemiologen voor alle lan-
den uitrekende hoeveel procent van alle voortijdige sterf-
gevallen het gevolg zijn van te weinig beweging.1 Hoewel 
de kwaliteit van die studie buiten kijf staat, vermoeden veel 
gezondheidswetenschappers dat de studie het positieve 
effect van beweging onderschat. 

Epidemie van inactiviteit
In Nederland is de situatie nog betrekkelijk gunstig, 

concludeert de Lancetstudie. Wereldwijd zou negen pro-
cent van alle sterfgevallen het gevolg zijn van vermijdbare 
ziekten, in ons land is dat slechts een krappe vijf procent. In 
totaal zou zes procent van de mensen die overlijdt door een 
hartaanval en tien procent van de sterfgevallen door borst- 
en darmkanker niet hoeven plaatsvinden als alle wereldbe-
woners de bewegingsnorm zouden hebben gehaald en elke 

dag minstens een half uur matig intensief of intensief had-
den bewogen. “Dat kan hardlopen zijn, of fietsen, of wan-
delen in een stevig tempo”, zegt Hopman. “Of traplopen. 
Traplopen is trouwens een heel goede bewegingsvorm. Dit 
is goed voor zowel de spierkracht als het uithoudingsver-
mogen. Het is helemaal niet zo moeilijk om een half uur per 
dag in beweging te zijn, zou je zeggen. Toch haalt de helft 
van de Nederlanders dat half uur niet.” 

Door innovaties als de auto en de trein, de tv en de 
afstandsbediening, de computer en het internet bewegen 
we steeds minder en is er inmiddels sprake van een ‘epide-
mie van inactiviteit’. Dat gaat ten koste van de collectieve 
gezondheid, aldus Hopman. “We zijn gemaakt om te bewe-
gen. Om heel veel te bewegen, moet ik eigenlijk zeggen.” 

Hopman refereert aan een theorie die zowel onder bio-
logen als onder gezondheidswetenschappers snel aan popu-
lariteit wint, de endurance running hypothesis. Volgens die 
theorie, die is geformuleerd door Dennis Bramble van de 
Universiteit van Utah en Daniel Lieberman van de Univer-
siteit van Harvard, is onze soort, de homo sapiens, miljoe-
nen jaren geleden gaan jagen op grote dieren op een manier 
die we vandaag nog zien bij natuurvolkeren als de Tarahu-
mara in Mexico.2 De Tarahumara achtervolgen hun prooi 
lopend, net zolang totdat die van uitputting bezwijkt. 

“Het idee dat mensen vergeleken met dieren in lichame-
lijk opzicht weinig voorstellen en het vooral van hun herse-
nen moeten hebben, klopt niet”, zegt Hopman. “Er is geen 
enkele diersoort op deze planeet die lichamelijke inspan-
ningen zo lang kan volhouden als de mens.” Inderdaad, ver-
geleken met paarden en roofdieren zijn mensen bijvoor-
beeld geen goede sprinters. Zelfs de allersnelste atleten op 
de Olympische Spelen halen niet de snelheid van een paard, 
laat staan die van een jachtluipaard. Op elke marathon zet-
ten zelfs recreatieve deelnemers echter een prestatie neer 
die geen dier hen nadoet. Er zijn geen landdieren die 42.5 
kilometer (de lengte van een marathon) afleggen. Zelfs wol-
ven en hyena’s komen volgens biologen niet verder dan res-
pectievelijk 14 en 19 kilometer per dag. 

“Ons lichaam is gebouwd op duurinspanningen”, zegt 
Hopman. “Er zijn eigenlijk geen diersoorten die zo goed 
warmte, die ontstaat tijdens beweging, kunnen afvoeren 
zoals de mens dat kan. We zweten en zo koelen we af. Ons 
systeem van thermoregulatie is uniek.” Daarnaast zijn ons 
skelet, onze gewrichten en spieren gebouwd om te ren-
nen. Onze spieren zijn in staat om relatief veel glucose uit 
het bloed op te slaan in de vorm van glycogeen en te ver-
branden, ons cardiovasculaire systeem is ontworpen om 
onze spieren zo goed mogelijk te voorzien van zuurstof en 
voedingsstoffen. 

Diabetes
Voor een organisme dat zo goed is ingesteld op langdu-

rige beweging is lichamelijke inactiviteit funest. “Lichamelijke 
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inactiviteit verhoogt bijvoorbeeld het risico op diabetes type-
2”, zegt Hopman. “Andersom weten wij uit epidemiologisch 
onderzoek dat een leefstijl met veel beweging het risico op 
diabetes type-2 juist verlaagt en in mensen die al diabetes 
hebben de gezondheid verbetert.” 

Dat blijkt onder meer uit een onderzoek dat Hopman 
en haar medewerkers publiceerden in 2011.3 In die studie 
lieten de onderzoekers kinderen van 8 tot 12 jaar met dia-
betes type-1 drie keer per week hardlopen en strekoefenin-
gen doen. De kinderen reageerden even goed op de trai-
ning als gezonde kinderen. Het vermogen van hun lichaam 
om zuurstof op te nemen nam toe en hun bloedvaten wer-
den gezonder. Ook voor de diabetes zelf is lichamelijke 
inspanning gunstig, zegt Hopman. “Je moet dan denken 
aan vormen van inspanning die een beroep doen op de 
grote spiergroepen, zoals lopen, fietsen en zwemmen. Als 
je die spieren gebruikt, verbetert hun vermogen om glu-
cose op te nemen uit het bloed. Bij diabetes is dat vermo-
gen aangetast.”

Normaliter loodst het hormoon insuline de glucose uit 
de bloedbaan de cellen in. Bij diabetes type-1 maakt het 
lichaam zelf geen insuline aan, bij diabetes type-2 verliezen 
de cellen door een combinatie van overgewicht en bewe-
gingsarmoede hun gevoeligheid voor insuline. “In spieren 
die worden gebruikt neemt de aanmaak van moleculen toe 
die de opname van glucose vergemakkelijken”, verklaart 
Hopman. “Eén van die moleculen is het eiwit GLUT4. Pati-
enten in een vroeg stadium van diabetes type-2 kunnen, 
als ze meer gaan bewegen en overtollig vet verliezen, zelfs 
genezen.” 

Nijmeegse Vierdaagse
Hopman bestudeerde in de voorzomer van 2012 de 

effecten van de training voor de Nijmeegse Vierdaagse 
op dertig mensen met diabetes type-1 en type-2. Ze ont-
dekte dat die voorbereiding de gevoeligheid voor insuline 

in mensen met diabetes type-2 met 38 procent verhoogde.4 

Daardoor verminderde het risico dat deze mensen binnen 
dertig jaar zouden overlijden aan hart- en vaatziekten met 
15 tot 20 procent. 

“We bestuderen sinds drie jaar duizenden mensen die 
elk jaar de Nijmeegse Vierdaagse lopen”, licht Hopman toe. 
“Die vergelijken we met een groep doorsnee Nederlan-
ders. We denken dat we daardoor meer zullen leren over 
de effecten van beweging. Vierdaagselopers zijn een bijzon-
dere groep. Negentig procent van hen is het hele jaar licha-
melijk actief.”

Hart en bloedvaten
Een klassiek risico van bewegingsarmoede zijn de hart- 

en vaatziekten. “Hart- en vaatziekten en kanker zijn nog 
steeds de belangrijkste doodsoorzaak in Nederland”, zegt 

Hopman. “Dat is opmerkelijk, want artsen zijn erg bedreven 
geworden in de behandeling ervan. Op grote schaal schrij-
ven artsen cholesterolverlagende statines en bloeddrukver-
lagende medicijnen voor. Operaties waarbij dichtgeslibde 
bloedvaten worden verwijd zijn standaard geworden. Als 
de medische wetenschap dat allemaal kan en er toch nog 
zoveel mensen overlijden aan hart- en vaatziekten, dan is er 
toch iets mis met onze levensstijl.” 

De ontdekking dat bewegen beschermt tegen hart- en 
vaatziekten staat op naam van de Schotse epidemioloog 
Jerry Morris. Morris bestudeerde in 1949 chauffeurs en 
conducteurs van de Londense dubbeldekkers en ontdekte 
dat de chauffeurs vaker dodelijke hartaanvallen kregen dan 
de conducteurs. Dat kwam, vermoedde Morris, omdat de 
conducteurs zeshonderd keer per dag de trap in de dubbel-
dekkers moesten beklimmen, terwijl de chauffeurs zittend 

Kanker, vermoeidheid en beweging 
Een leefstijl met veel beweging vermindert niet alleen 

het risico op verschillende vormen van kanker, maar 
kan kankeroverlevers waarschijnlijk ook helpen bij hun 
revalidatie. 

“Dertig procent van de kankeroverlevers heeft ernstige 
vermoeidheidsklachten”, zegt Maria Hopman. Hopman en 
haar collega’s ontdekten dat die vermoeidheid niet volle-
dig tussen de oren zit. In een recent onderzoek waarin zij 
kankeroverlevers met vermoeidheidsklachten vergeleken 
met overlevers zonder klachten, zagen ze dat in de eerste 
groep het lichaam minder goed zuurstof kon opnemen bij 
inspanning.11 De ziekte of de behandeling ervan, of alle-
bei, tastten kennelijk de longen en het cardiovasculaire 
systeem aan, concludeerden de onderzoekers. Bij gezonde 
mensen verhoogt beweging het vermogen om zuurstof op 

te nemen en volgens studies reageren kankeroverlevers op 
dezelfde manier. 

“De aanwijzingen worden steeds sterker dat beweging 
ernstig vermoeide kankerpatiënten kan helpen”, zegt Hop-
man. “Nog steeds adviseren sommige artsen deze mensen 
dat ze het vooral rustig aan moeten doen en dat ze moe-
ten accepteren dat ze minder energie hebben dan vroeger. 
Op dit moment onderzoeken we of vermoeide kanker-
overlevers door dat advies van de regen in de drup komen. 
Het onderzoek is nog niet afgerond, maar het is heel goed 
mogelijk dat kankeroverlevers door lichamelijke inactivi-
teit in een vicieuze cirkel terechtkomen en juist door hun 
inactiviteit vermoeid blijven.” Hopman en haar medewer-
kers bestuderen nu of ze die vicieuze met cognitieve the-
rapie kunnen doorbreken. 
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werk deden.5 Later, in de jaren vijftig, bestudeerde Mor-
ris postmedewerkers en kwam tot eenzelfde conclusie. De 
bezorgers van de post, die lopend of op de fiets hun werk 
deden, hadden minder kans op hartaanvallen dan hun col-
lega’s die overdag achter een bureau of loket zaten. 

Morris zelf veranderde door zijn onderzoek niet alleen 
in een pleitbezorger voor lichaamsbeweging, maar werd 
zelf ook een levend voorbeeld van wat een actieve levens-
stijl vermag. Tot halverwege de negentig zwom, wandelde 
of fietste hij elke dag minstens een half uur. Morris overleed 
in 2009 op 99-jarige leeftijd.6 

Verjonging van vaatwanden
In haar laboratorium heeft Hopman, samen met haar 

collega’s, meer dan eens bestudeerd hoe precies lichamelijke 
activiteit en inactiviteit inwerken op hart en bloedvaten. In 
die proeven registreerde de onderzoeker bijvoorbeeld wat 
er gebeurt met bloedvaten in een been dat gedurende een 
week in het gips zit, of met bloedvaten tijdens vier weken 
bedrust.7 Ze worden in die korte periode 20 procent nau-
wer, ontdekte ze. 

“Als je beweegt, stroomt het bloed sneller en met meer 
kracht door de bloedvaten”, verklaart Hopman. “Bloed 
dat met meer energie langs de wanden van de bloedvaten 
stroomt, maakt de stof stikstofmonoxide vrij.”

Stikstofmonoxide maakt bloedvaten niet alleen soe-
peler, het doet nog veel meer. Het stimuleert ook de aan-
maak van de groeifactor VEGF, een hormoon dat de nieuw-
vorming van bloedvaten initieert. 

Inactiviteit vermindert de aanmaak van stikstof-
monoxide, maar ook de aanmaak van hormonen als VEGF. 
Activiteit doet daarentegen de aanmaak van stikstof-
monoxide en de activiteit van VEGF toenemen en ver-
hoogt bovendien het aantal endothelial progenitor cells 
in het bloed. Dat celtype kan zich ontwikkelen tot een 

vaatwandcel. Kennelijk stimuleert beweging de verjonging 
van vaat wanden en de aanleg van nieuwe kleine bloedvaten. 

Hopman en haar collega’s vonden het verschijnsel bij 
twintigers en ook, zij het in mindere mate, bij zestigers en 
zeventigers.8 Het positieve effect van beweging op de bloed-
vaten is echter ook bij zeventigers zo sterk dat hun bloed-
vaten beter gaan functioneren als ze meer gaan bewegen.9 
“Veroudering stoppen door beweging is niet mogelijk”, zegt 
Hopman. “Maar het vertragen van verouderingsverschijn-
selen door bewegen, behoort wel degelijk tot de mogelijk-
heden. Een zestiger of zeventiger die gezond leeft en gere-
geld beweegt, kan soepelere bloedvaten hebben dan een 
dertiger die ongezond leeft en niet beweegt.” 

Soepele en wijde bloedvaten zorgen ervoor dat het hart 
met betrekkelijk weinig moeite het bloed door het lichaam 
kan pompen. Stijve en vernauwde bloedvaten dwingen de 
hartspier echter om krachtiger samen te trekken. Daardoor 
kan het hart op de lange termijn schade oplopen en stijgt 
de bloeddruk. “De combinatie van stijve bloedvaten en een 
hoge bloeddruk is riskant”, zegt Hopman. “Kwetsbare maar 
vitale bloedvaten, die bijvoorbeeld de hartspier of de her-
senen van zuurstof voorzien, kunnen daardoor beschadigd 
raken, met alle gevolgen van dien.” Bewegen kan dat hel-
pen voorkomen. Uit experimenten van Hopman en haar 
medewerkers blijkt echter dat het niet waarschijnlijk is dat 
mensen die drie keer per week intensief sporten in het fit-
nesscentrum daarmee de negatieve effecten van een bewe-
gingsarme leefstijl tenietdoen.10 Als mensen twee maanden 
in bed blijven, maar wel drie keer per week aan kracht-
training doen, vermindert die krachttraining weliswaar de 
vernauwing van de bloedvaten, maar kan de vaatvernau-
wing niet volledig voorkomen. 

Geen vitamine maar boter
“Beweging is geen vitamine die je geconcentreerd kunt 

toedienen”, zegt Hopman. ‘Er is niets mis met fitness, maar 
een paar keer per week explosief bewegen kan niet een hele 
week van inactiviteit compenseren. Als je optimaal gezond 
wilt zijn, moet je beweging incorporeren in je manier van 
leven.” Dat advies geldt ook voor mensen die dagelijks uren 
achtereen inactief zijn en dat willen compenseren door ’s 
avonds een uurtje te bewegen. Ook in dat geval is dat uurtje 
sporten niet bij machte de aaneengesloten uren van inacti-
viteit te compenseren. 

“De relatie tussen beweging en gezondheid is complexer 
dan we hebben gedacht”, besluit Hopman. “Voldoende bewe-
gen is niet alleen een kwestie van het halen van een bepaald 
quotum, maar ook het vermijden van lange perioden van 
inactiviteit. Ook overdag moet je perioden van inactiviteit 
voorkomen. Je moet niet een hele dag zitten, maar ook eens 
van je stoel afkomen en een paar trappen lopen. Of naar 
buiten gaan, en boodschappen doen. Gezonde beweging 
lijkt op boter. Je moet het uitsmeren.”  <
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