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Net als in Nederland is golf in Zweden een sport die 
razendsnel populairder wordt. Van de negen miljoen 
Zweden zijn er inmiddels zeshonderdduizend geregeld op 
de greens te vinden. Als een sport zo populair is geworden, 
dan vraag je je als gezondheidswetenschapper automa-
tisch af welk effect zo’n spel heeft op de volksgezondheid. 
Zo ook de onderzoekers van het Karolinska Institutet, het 
grootste medische onderzoekscentrum van Zweden.
De wetenschappers wendden zich tot de Swedish Golf 
Federation, die ze kon helpen aan de gegevens van man-
nen en vrouwen die al lid zijn sinds 2001. Dat waren er 
maar liefst driehonderdduizend. Vervolgens keken ze hoe-
veel golfers tussen 2006 en 2007 zijn overleden. Die gege-
vens vergeleken ze met die van de rest van de bevolking.

Beter opgeleid
Voordat zulke cijfers iets zeggen, moeten ze eerst gecor-
rigeerd worden. Dat wil zeggen dat er rekening mee wordt 
gehouden dat golfers bijvoorbeeld door de bank genomen 
hoger zijn opgeleid dan niet-golfers. Hoger opgeleide 

Dat bewegen gezond is weten gezondheidwetenschap-
pers al jaren. Lichaamsbeweging zorgt voor een gezonder 
gewicht, een betere conditie van hart- en bloedvaten, 
een lagere bloeddruk en een lagere suikerspiegel. Zo 
verlaagt lichaamsbeweging de kans op hartaanvallen. Dat 
is belangrijk voor mannen en vrouwen op middelbare 
leeftijd, een leeftijdscategorie waarin hart- en vaatziek-
ten hun tol gaan eisen. Dat spoort helemaal met wat de 
Zweden ontdekten. Vooral de veertigers hebben baat bij 
golf, blijkt uit hun onderzoek. Bij golfers tussen de veertig 
en de vijftig is de sterftekans bijna zestig procent lager 
dan normaal.

Ouderen
De beoefening van golf pakt uiteraard ook positief uit 
voor de zeventigplussers. In die leeftijdsgroep verlaagt 
golf de sterftekans nog steeds vijfendertig procent, en 
ook dat spoort met de laatste inzichten in de gezond-
heidswetenschap. Tot voor kort dachten onderzoekers 
dat lichaamsbeweging, gezonde voeding en niet-roken 
voor zestigplussers en zeventigplussers weinig gezond-
heidseffecten meer heeft. Wie eenmaal zeventig jaar is 
geworden, dachten onderzoekers, heeft gezonde genen, 
en wie tachtig wordt heeft nog sterkere genen. Met zulke 
goede genen maakt het niet zoveel meer uit hoe gezond 
je leeft. Wel, die theorie staat ter discussie, omdat recent 
onderzoek onder ouderen in een andere richting wijst. 

Volgens nieuwe studies maakt het wel degelijk uit hoe 
gezond ouderen leven. In een recent onderzoek van het 
Nederlandse RIVM bleek dat zeventigplussers nog jaren 
aan hun leven kunnen toevoegen als ze gezond eten, niet-
roken en veel bewegen.
De positieve invloed van golf heeft wellicht ook te maken 
met het sociale karakter van de golfsport. Voor golfers zijn 
de greens niet alleen een sportveld, maar ook een sociaal 
trefpunt. Sociale contacten, weten onderzoekers inmid-
dels, zijn levensverlengend. Hoe meer vrienden mensen 
hebben, des te ouder worden ze en gezonder blijven ze. 
Onderzoekers kunnen zelfs in de cellen van mensen zien of 
ze een sociaal leven hebben of eenzaam zijn. De cellen van 
eenzame mensen maken meer ontstekingseiwitten aan, 
die een rol spelen bij suikerziekte, aderverkalking, auto-
immuunziekten als artritis en veroudering. Psychologen 
van Carnegie Mellon University hebben zelfs een verband 
gevonden tussen de levensduur van inmiddels overleden 
schrijvers en het aantal keren dat die in hun autobiografie 
praten over andere mensen. Schrijvers die vaak over hun 
familie, buren en vrienden hadden, leefden zes jaar langer 
dan schrijvers die vooral over zichzelf schreven.
Je vraagt het je onwillekeurig af: hoe oud werden de 
schrijvers die ook over golf schreven?
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Golfers leven langer
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mensen gaan vaak bewuster om met hun gezondheid dan 
laag opgeleide mensen. Daarnaast werken hoog opgeleide 
mensen minder vaak met gevaarlijke stoffen of machines. 
Als gevolg zijn ze dus ook vaak iets gezonder dan laag 
opgeleiden.
Als wetenschappers grote groepen met elkaar vergelijken, 
kunnen ze zo’n factor wegpoetsen en net doen of golfers 
net zo hoog of laag zijn opgeleid als de rest van de bevol-
king. Als golfers dan nog steeds langer leven dan de rest 
van de bevolking, dan komt dat dus niet omdat ze beter 
zijn opgeleid.
Toen de onderzoekers hun gegevens voor leeftijd en 
beroep hadden gecorrigeerd, bleek dat de kans dat golfers 
overlijden veertig procent lager is dan die van doorsnee-
Zweden. Dat komt erop neer dat golfers maar liefst vijf 
jaar langer leven dan niet-golfers. Dat is een onverwacht 
stevig effect.
Maar, zo zegt onderzoeksleider en hoogleraar Anders 
Ahlbom, in de golfsport vind je dan ook een paar van de 
belangrijkste levensverlengende leefstijlfactoren die de 
wetenschap kent. ‘een partijtje golf betekent dat je vier 
tot vijf uur buiten bent, en met een stevig tempo zes tot 
zeven kilometer wandelt’, zegt hij. ‘Golf is bovendien een 
sport die je tot op hoge leeftijd kunt beoefenen.’
Ahlbom put uit Amerikaans onderzoek, dat in 2006 is 
gepubliceerd in de Mayo Clinic Proceedings. In die studie 
lieten wetenschappers veertig golfers achttien holes spe-
len, en registreerden daarbij hoeveel ze daarbij moesten 
lopen. Amerikaanse gezondheidswetenschappers propage-
ren een leefstijl waarbij je dagelijks tienduizend stappen 
probeert te lopen. De golfers liepen er elfduizend.
‘eerdere studies waren kritisch over golf, omdat golf 
fysiek niet inspannend genoeg zou zijn’, schrijft Samantha 
Kobriger, de eerste auteur van die studie. ‘Maar uit onze 
gegevens blijkt dat golf wel degelijk kan helpen om men-
sen aan hun aanbevolen dagelijkse hoeveelheid lichaams-
beweging te laten komen.’

Handicap
een belangrijk aspect van golf is dat de beoefenaren 
trouw zijn aan hun sport. Dat is in sporten als fitness, 
waarin jaarlijks duizenden mensen zich aanmelden als lid 
en het na een paar weken alweer voor gezien houden, wel 
anders. Hoogleraar Anders Ahlbom zoekt de verklaring 
voor de trouw aan de golfsport in het streven van spelers 
naar een zo laag mogelijke handicap. ‘Als je ouder wordt is 
er maar één mogelijkheid om je handicap laag te houden. 
en dat is veel spelen, en dus veel bewegen.’
In hun onderzoek, dat is gepubliceerd in de Scandinavian 
Journal of Medicine & Science in Sports, laten Ahlbom en 
zijn collega’s zien dat de sterftekans van golfers verder 
afneemt naarmate hun handicap lager is. Bij de spelers 
met een handicap van boven de dertig is de sterftekans 
32 procent lager dan die van de doorsnee-Zweden. Bij de 
spelers met een handicap van 20 of minder is de sterf-
tekans 47 procent lager ten opzichte van de rest van de 
bevolking. Omdat de spelers met een lagere handicap 
waarschijnlijk meer hebben gespeeld dan de spelers met 
een hogere handicap, gaat de vuistregel ‘meer is beter’ dus 
ook op voor de golfsport. Hoe vaker golfers spelen, des te 
gezonder worden ze.16
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