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De rol van leefstijl binnen de geneeskunde
In de media
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Impact van inactiviteit
Mortaliteit

Wereldwijd in 2015 1,6 miljoen overlijdens 
(Forouzanfar et al., 2016)

In Nederland 4,9 % van de vroegtijdige overlijdens 
(Lee et al., 2012)



Impact van inacitviteit
Morbiditeit

Wereldwijd 34,6 miljoen DALY’s
(Forouzanfar et al., 2016)

In Nederland 3,5 % van de totale ziektelast 
(Hoeymans et al., 2014)



Impact van inactiviteit
Kosten

Wereldwijd geschat op 53,8 miljard euro 
(Ding et al., 2016)

In Nederland geschat 1,3 miljard euro 
(In‘t Panhuis-Plasmans, 2012) 



Een gezond beweegpatroon
Gezondheidsraad & American Heart association

150 minuten matig intensief bewegen

Spierversterkende oefeningen

10.000 stappen





Een gezond beweegpatroon
Gezondheidsraad

Hoe meer beweging hoe beter

Exacte dose-response onduidelijk



Een gezond beweegpatroon
Cijfers RIVM 2017

47% van de Nederlanders haalt de richtlijn

Ouderen bewegen minder dan jongeren

Laagopgeleiden bewegen minder

Gemiddeld zitten we 9 uur per dag



Effecten van bewegen
Werkingsmechanismen

Adaptaties op orgaan niveau

Anti-inflammatoire werking

Mitochondriale verandering

Effecten op het brein



Effecten van bewegen
Preventief

Risico op Diabetes Mellitus type 2 is 19% lager 
(Cloostermans et al., 2015)

Risico op ischemische hartziekten is  14-20% lager 
(Sattelmair et al., 2011)

Risico op hartfalen 10-35% lager 
(Health council of the Netherlands 2017)

Risico op een CVA is 11-29% lager 
(Li & Siegrist, 2012) 



Effecten van bewegen
Preventief

Actieve mensen 18% minder kans op het 
ontwikkelen van een depressie (HHS, 2008)

Risico op de ziekte van Alzheimer is 14% lager 
(Health council of the Netherlands, 2017)

10-17% lager riscio op coloncarcinoom 
(Kyu et al., 2016) 

Risico op mammacarcinoom is 13% lager 
(Wu et al., 2013) 



Effecten van bewegen
Therapeutisch

Tot 8 mmHg daling van de bloeddruk
(Cornelissen & Smart, 2013)

2% lagere vetmassa 
(Health council of the Netherlands, 2017)

Daling van het HbA1C met 0,6% 
(Thomas et al., 2006)

10% verbetering bij hartfalen op de uitkomstmaat 
sterfte en opname (Hoes et al., 2010)

Verbetering prognose bij stabiele angina pectoris 
(Rutten etal., 2004)



Effecten van bewegen
Therapeutisch

Vermindering van dyspneu en moeheid bij COPD
(Spruit et al., 2016)

Matig effect bij angst en stressklachten 
(Stubbs et al., 2017)

Bij depressie een matig efffect 
(Cooney et al., 2013)

Vermindering pijn en verbetering van functioneren 
bij knie - en heupartrose (Stead et al., 2013) 

(Fransen et al., 2014)



Bewegen is een medicijn
Neem het serieus

Gedragsverandering blijft een hele klus

Zie het als een uitdaging

Informeer en exploreer in de spreekkamer

Registreer

Counseling en motivational interviewing

Stel doelen vast
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Bewegen is een medicijn
Belangrijke items

Sociale omgeving

Laagdrempeligheid

Samenwerking
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Bewegen is een medicijn
Hulpmiddelen

Informatiemateriaal

Stappentellers

Nudges
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Stichting Looprecept
Schrijf het looprecept voor

Tool om patiënten meer te laten bewegen

Bewustwording creëren: bewegen en de positieve 
gevolgen onder de aandacht te brengen

Leukste stap naar een gezonder leven



Stichting Looprecept
Schrijf het looprecept voor

Informeren en enthousiasmeren

Loopgroepen

Scholing

Stappenteller (onderzoek) 
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Tot slot
Goed voorbeeld doet goed volgen
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► Fiets naar je werk of visites

► Maak een lunchwandeling

► Neem de trap in plaats van de lift

► Doe mee aan de loopgroep

► Een actieve wachtkamer met deskbikes

► Parkeer de auto een blok verder

► Lopend functioneringsgesprekken

► Stappenteller dragen

► Lopend nascholen: het looprecept en 
stellingen



Dank u wel
De leukste stap naar een gezonder leven


