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Waarom bewegen



Waarom is voldoende bewegen 

belangrijk?

 Spieren

 Botten

 Conditie

 Balans

 Imuunsysteem

 Stemming

 Cognitief functioneren (geheugen, plannen)



Rangorde Ziekte / Aandoening 65+ Totale bevolking

1 Perifere artroseb 766.700 1.188.600

2 Gehoorstoornissen 491.300 810.500

3 Diabetes mellitus 466.600 834.100

4 Coronaire hartziekten 409.100 604.500

5 Gezichtsstoornissenc 223.000 301.800

6 COPD 209.500 361.800

7 Osteoporose 180.500 258.800

8 Nek- en rugklachten 167.700 652.200

9
Hartritmestoornissen 

(boezemfibrilleren)
147.000 195.700

10 Hartfalen 122.400 141.600



Nieuwe beweegrichtlijn (2017)

 Kinderen, elke dag minimaal 1 uur matig intensief

 De beweegrichtlijn voor volwassenen en ouderen luidt als volgt:

 Bewegen is goed, meer bewegen is beter.

 Doe minstens 150 minuten per week aan matig intensieve inspanning, 

zoals wandelen en fietsen, verspreid over diverse dagen. Langer, vaker 

en/of intensiever bewegen geeft extra gezondheidsvoordeel.

 Doe minstens tweemaal per week spier- en botversterkende activiteiten, 

voor ouderen gecombineerd met balansoefeningen.

 En: voorkom veel stilzitten. 

https://www.youtube.com/watch?v=HgaY0roMNA4



Fysieke activiteit MET

Lichte activiteiten < 3

slapen 0,9

televisie kijken 1,0

schrijven, typen 1,8

lopen tot 3,2 km/h) 2,0

Activiteit met gemiddelde intensiteit 3 tot 6

fietsen, met lichte inspanning 3,0

oefeningen zonder apparaten 3,5

fietsen, <16 km/h 4,0

fietsen 5,5

Zware intensieve activiteiten > 6

joggen 7,0

zware oefeningen zonder apparaten 8,0

rennend joggen 8,0



Wat weten we over de lichamelijke 

gevolgen van het ouder worden?

 Afname botdichtheid

 Afname conditie

 Afname spiermassa

 Afname lenigheid

 Afname balans



Wat doet bewegen bij het ouder worden

 Voldoende bewegen heeft aantoonbare positieve effecten op een hoge 

bloeddruk, overgewicht en obesitas.

 Door te bewegen blijven balans, mobiliteit (spierkracht en loopvermogen) en 

coördinatie op peil. Door te bewegen kan men langer zelfstandig 

functioneren. 

 Door te bewegen houdt u een gezonde spijsvertering, waardoor de stoelgang 

minder belemmerd wordt.

 Voldoende bewegen is belangrijk voor een goede nachtrust



De hersenen

Onze hersenen gebruiken vijftig liter bloed per uur om al het weefsel van 

zuurstof te kunnen voorzien. 

De hersenen maken gemiddeld maar 2% van het totale lichaamsgewicht, 

maar ontvangen wel 14% van het totale hartminuutvolume. 

In rust gebruiken de hersenen 20% van het totale energieverbruik van het 

lichaam.



https://www.gezondheidsplein.nl/menselijk-lichaam/hersenen/item45083


Inactiviteit, sociaal isolement, verarmde 

omgeving

http://www.zoohandel24.eu/produkt-84-283


Inactiviteit

 9 van de 10 bewoners van verpleeghuizen is lichamelijk inactief (2013)

 Grotere kans op incontinentie, botontkalking en valincidenten. 

 Inactiviteit heeft negatieve invloed op het cognitief functioneren. 

 Lichamelijke activiteit draagt bij aan de zelfredzaamheid van ouderen en 

kan achteruitgang van de kwaliteit van leven vertragen.



Kenmerken cognitieve achteruitgang bij 

het ouder worden.

 Concentratie

 Aandacht 

 Werkgeheugen

 Switchen van aandacht

 Episodisch geheugen



Wereldgezondheidsorganisatie (2015)

 Onderzoek naar risicofactoren van dementie waar we invloed op uit kunnen

oefenen is er weinig. Op basis van de huidige kennis inzetten op:

 Interveniëren op risico factoren voor vasculaire problematiek, zoals

 Diabetes

 Hoge bloeddruk

 Obesitas

 Roken

 En fysieke inactiviteit



Bewegen en cognitief functioneren hoe 

zit dat?

http://healthyageing.innovatio.nl/nl/innovatiewerkplaats/exergaming-voor-kinderen-met-motorische-beperkingen


Andere positieve effecten van bewegen 

op de hersenen

 Neurogenese, aanmaak hersencellen

 Angiogenese, nieuwe bloedvaten uit bestaande vaten

 Synaptogenese, aantal synaptische contacten

 Toename vertakking van dendrieten

 Meer doorbloeding

 Toename neurotransmitters, serotonine (SSRI’s), noradrenaline (SNRI’s) en 
dopamine

 Serotonine, noradrenaline en dopamine genoemd bij o.a. schizofrenie, depressie, 
en paniekstoornis

 Toename BDNF, IGF-I en andere stofjes

 Bij kinderen een verhoogd IGF-1 is geassocieerd met hoger IQ



Patiëntenpopulaties
(Hasselt, 2014)

 Patiënten met een ernstige psychische aandoening hebben door een 

opeenstapeling van risicofactoren een grotere kans op lichamelijke ziekten 

dan de algemene bevolking. Het risico op hart- en vaatziekten is bijvoorbeeld 

twee tot drie keer verhoogd.

 Het extra risico op diabetes en hart- en vaatziekten hangt samen met 

bijwerkingen van medicatie, een ongezond voedingspatroon of gebrek aan 

lichaamsbeweging.

 Ook bij ambulante patiënten staat lichamelijke activiteit erg onder druk 

(depressie, schizofrenie, verslaving). Met alle gevolgen van dien.



Lichamelijke

activiteit

Afname insuline 

weerstand
Toename 

testosterone

Toename 

neurotransmitters 

and groei factoren

Toename 

doorbloeding

hersenen

Afname AmyloïdToename 

hippocampale

neurogenese en

synaptische 

plasticiteit
Toename cognitie en 

verminderd risico op 

AD. 



Depressie
Malchow et al., 2013, carew et al., 2013, Cooney et al., 2013 cochrane review, Oertel- knöchel et al., 2015, Schuch et al., 2015, RM Kok, CF & 

Reynolds, 2017. 

 Verminderde motivatie, verlies van interesse, achteruitgang cognitieve functies. 

 Afwijkingen in de hersenen (frontaal, anterior cingulate cortex). Ook bij 1e graads
relaties afwijkingen in ACC en dorsolateral prefrontal cortex gevonden.

 Veranderingen in neurotransmitter systemen.

 Er is aanzienlijk bewijs voor significant positieve effecten van bewegen op de 
individuele psychopathologie in depressie. Effect op cognitie in deze patiënten 
groep onduidelijk.  

 Een aantal studies laten wel een verbetering zien op o.a. executieve functies, 
verwerkingssnelheid, werkgeheugen. 

 Werkingsmechanismen, Groeifactoren (IGF, BDNF, VEGF), serotonine receptoren,

 Zeker geschikt als add-on therapie. “However, the included studies showed a 
strong effectiveness of exercise combined with antidepressants (Mura et al., 
2014).” 



Management of depression in older 

adults a review (Kok & Reynolds, 2017, JAMA)

 Ernstige depressie bij 2% van de ouderen van 55 jaar en ouder. Prevalentie 

stijgt met leeftijd. 

 Ouderen met depressie vaak ernstigere somatische klachten en cognitieve 

problemen dan jongere mensen. 

 Depressie vaak niet goed herkend en niet goed behandeld (35-50% vd gevallen 

pas na 1 jaar). 

 Buiten antidepressiva: psychotherapie, bewegen en ECT ook effectief.

 Bij lichte tot matige depressie psychotherapie en beweging niet zomaar 

overslaan. 



Bipolair disorder

 De werkingsmechanismen van bewegen lijkt  hetzelfde als bij een depressie. 

 Door beweging geïnduceerde neurobiologische veranderingen en verschillende 

hersenstoffen (BDNF, neurotransmitters, IGF-1).

 IGF-1 speelt een belangrijke rol bij lithium responders en niet responders bij 

BP disorder.



Schizofrenie
Malchow et al., 2013; e.a.; Falkai et al., 2017; Dauwan et al., 2016; Firth et al., 2017; Malchow et al., 2016; Malchow et al., 2015

 Negatieve symptomen, positieve symptomen, cognitieve problemen, slechtere 

levensstijl.

 Bewegen in eerste instantie gericht op overgewicht of metabool syndroom en niet 

op psychologische veranderingen laat staan neurobiologische veranderingen.

 Patiënten met schizofrenie leven gemiddeld dertig jaar minder lang en hart- en 

vaatziekten zijn de belangrijkste vroegtijdige doodsoorzaak. 1/3 metabool

syndroom (verdubbeling risico hart en vaatziekte). 

 Bij mensen met schizofrenie laat aerobe activiteit een positief effect zien op het 

volume van de hippocampus. 

 Diverse studies laten bv op de PANNS door bewegen een reductie van symptomen 

zien. 

 Probleem is motivatie om te bewegen. 



Falkai et al., 2017, Aerobic exercise and its effects on cognition in Schizophrenia, review. Fig 1. 



Schizofrenie

 Structurele veranderingen in het brein 

 Aanwijzingen voor cognitieve verbeteringen

 Afhankelijk van duur, dosis, intensiteit

 Geen eenduidige resultaten over cognitieve verbeteringen

 Forse verbeteringen in lichamelijke functioneren. 



Paniek stoornis met/zonder agorafobie
Gaudlitz et al., 2015 (n=47); Hovland et al., 2015; Plag et al., 2014

 Onderzoek laat zien dat een combinatie van CGT met aerobe training 

effectiever is dan een controle groep. 

 Anxiolitisch effect van aerobe training. 

 Onderliggende werking nog onduidelijk. Anxiolitisch effect hangt niet samen met 

toename van fitheid. (extra (introceptieve)exposure, aandacht, neurale 

veranderingen, verbeterd zelfbeeld?).

 Ook op langere termijn meer effect (lager cortisol niveau na 7 maanden in de 

fysieke trainingsgroep). 

 Internet CGT gecombineerd met 3 bewegingsactiviteiten per week laat ook 

een betere uitkomst zien dan alleen ICGT (voorlopige resultaten). 

 Bewegen wordt als toegevoegde therapie gesuggereerd.  



Voortgezette behandelafdelingen in de 

psychiatrie (Deenik et al., 2017; Ten Back et al., 2013)

 Combinatie van patiënten met zeer ernstige psychiatrische beelden

 Metabole risicofactoren

 Slecht cardiovasculair systeem 

 Mortaliteit minsten 10-20 jaar eerder dan de gemiddelde populatie

 Hoog sedentair niveau

 Tot nu toe zeer slecht onderzocht, meestal niet in studies opgenomen.

 Fysieke activiteit is positief gerelateerd aan kwaliteit van leven. Met name bij 

de lagere hoeveelheden activiteit



Wat moet u onthouden?

 Iedereen is kwetsbaar voor veroudering

 Onze patiënten zijn door hun ziekte en medicatie gebruik nog veel 

kwetsbaarder

 Bewegen is goed tegen een aantal negatieve gevolgen van psychiatrische 

aandoening.

 Bewegen kan bijdragen aan een succesvolle therapie

 Bewegen kan een effect op het cognitief functioneren hebben

 Het onderzoek op dit gebied is nog zeer beperkt. 



Bedankt voor uw aandacht


