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Bewegen is gezond 
Regelmatig bewegen verlaagt direct het risico op: 

- hartziekten (infarct, hoge bloeddruk) 

- beroerte 

- suikerziekte 

- kanker (de meeste kankersoorten) 

 - botontkalking 

 

Regelmatig bewegen is gunstig voor chronische gezondheidsproblemen: 

- depressie 

- suikerziekte 

- botontkalking 

- hart- en vaatziekten (hartinfarct, beroerte) 
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De invloed van 

bewegen op 

het verband 

tussen zitten en 

sterfte 



Sterfte: hoger risico van weinig bewegen met gewoon BMI dan veel bewegen en hoog BMI 

Diabetes: hoger risico van hoog BMI met veel bewegen dan normaal BMI en weinig bewegen 

 

Fogelholm,Obs Rev 2010 



Preventie in de zorg: 

* selectieve preventie 

* geïndicieerde preventie 

* zorg-gerelateerde preventie 

 

Conclusies: 

* beperkt bereik 

* soms bewijs, soms niet 

* toenemend bewijs voor 

 kosteneffectiviteit 

* verbinding preventie in de 

 zorg met publieke Gezondheid 

 



Bewegen is gezond 
1. Regelmatig bewegen verlaagt het risico op de meest voorkomende ziekten 

 

2. Veel bewegen kan de negatieve invloed van sedentair gedrag op sterfte 

 volledig compenseren 

 

3. Bewegen en obesitas beïnvloeden elkaar: 

 - veel bewegen kan de negatieve invloed van obesitas op sterfte en 

  hart- en vaatziekten (groten)deels reduceren 

 - bewegen is minder belangrijk dan obesitas voor diabetes 

 

4. Bewegen kan de prognose van ziekten gunstig beïnvloeden: 

 - depressie 

 - suikerziekte 

 - botontkalking 

 - hart- en vaatziekten (hartinfarct, beroerte) 



Wat zijn factoren die bewegen beïnvloeden ? 
(Lancet 2012;380:258-71) 

Lancet 2012 



Nieuwe factoren die bewegen stimuleren ? 
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Hoe leggen we uit dat bewegen gezond is? 

Onderzoek van onze afdeling in 2005: 

 

"Moderate and high physical activity levels led to 1.4 and 3.8 years more in 

total life expectancy“ (O. Franco) 

 

Voldoende matig tot intensief bewegen leidt tot een hogere levensverwachting 

van 1,4 tot 3,8 jaar (intensief 3,5-3,8; matig 1,4-1,5 jaar) 

 

Persbericht Erasmus MC: 

Mannen leven tot 3,8 jaar langer en gezonder door intensieve 

lichaamsbeweging, zoals wielrennen en hardlopen 



Onze boodschap in de media 

Trouw 



Metro 

Onze boodschap in de media 



Spits 

Onze boodschap in de media 



Volkskrant 

Kritische journalist Hans van Maanen: 

 

Wat betekent voldoende bewegen: 

- elke dag 30 min ! 

- elk jaar ruim 180 uur ! 

- mijn gehele leven als volwassene: 50* 180 = 9000 uur ! 

 

- dus…dat langer leven breng ik geheel rennend door ! 

 

(1 jaar heeft 8766 uren) 

 

Onze boodschap in de media 



Sport en bewegen in Rotterdam 

Gezondheidsatlas 

Rotterdam Rijnmond 
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Conclusies over bewegen en sporten 

1. Bewegen en sporten hebben belangrijke invloed op de ziektelast 

 

2. Bewegen en andere risicofactoren voor ziekten zijn niet onafhankelijk: 

 Veel bewegen kan negatieve effecten van obesitas en zitten reduceren 

 

3. Bewegen als primaire preventie, bewegen als tertiaire preventie 

 * preventie in de zorg 

 

4. Risico-communicatie 

 * hoe brengen we onze boodschap 
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