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itten maakt een belangrijk onderdeel uit van je
dagelijkse leven. Af en toe rusten is prima en kan zelfs
goed voor je zijn. Desalniettemin is de hoeveelheid
zitten in je dagelijkse leven de tolerantie van jouw menselijke
lichaam voorbij gegaan. Je zit overal: thuis, op school, tijdens
het studeren, op zakenreis, voor de TV en op het werk. Soms
zit je wel twaalf uren per dag!

Om het gebrek aan beweging in het dagelijkse leven te compenseren kun je
gaan trainen. En dat is prima! Echter, de eerste regel om je gezondheid te
bevorderen is veel simpeler, namelijk: sta op! Dit boek beschrijft de revolutie
van “natural exercise’’ (oftewel, natuurlijk trainen). Dit is geen wonderbaarlijk voorschrift voor dieet, fysieke activiteit of training. Het bevat alles wat
je spieren activeert. Dit boek leert je om respect op te brengen voor de
normale functie van je lichaam. Het is een verhaal over de veroveringen op
de huidige structuren van deze maatschappij: de sofa, de auto, de kantoorstoel, enzovoort. De revolutie van “natural exercise’’ daagt je uit om je
prioriteiten in een nieuw perspectief te plaatsen.
Sitting is killing is bedoeld voor iedereen die zijn of haar gezondheid
belangrijk vindt en op zoek is naar eenvoudige oplossingen. Dit boek biedt
wetenschappelijke achtergronden, maar is vooral ook een werkboek om je
eigen leven en gezondheid te verbeteren. Pak dit boek, sta op uit je stoel en
doe mee met de revolutie van “natural exercise”!

Arto Pesola is een Finse inspanningsfysioloog (Sport en gezondheid)
en promovendus Sport & Biologie aan de Universiteit van Jyväskylä.
Het onderwerp van zijn studie is zitten en gezondheidsproblemen.
Arto Pesola werkt bij Trainer4You als trainer en coach.
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Z

itten maakt een belangrijk onderdeel uit
van het dagelijkse leven van de meeste
mensen. Hoe zit dat in jouw situatie?

Af en toe rusten is goed voor je; het is een goede manier om jezelf te belonen voor goed geleverd werk.
Desalniettemin is de hoeveelheid zitten in het dagelijks leven de tolerantie van het menselijk lichaam
voorbij gegaan. De meeste mensen zitten overal:
thuis, op school, tijdens het studeren, op zakenreis
en op het werk. Tijdens je vrije tijd zoek je regelmatig de steun van stoelen. Gedurende het dagelijks
leven hoef je niet langer gebruik te maken van jouw
fysieke gesteldheid of spierkracht.
Het zitten heeft op een sluwe en onschuldige wijze
jouw dagelijks leven overgenomen. Zitten wordt
geassocieerd met alle soorten van onweerstaanbare
en genotvolle dingen, maar de consequenties van
zitten kun je niet meer negeren. De beangstigende
waarheid over zitten is geen sprookje, het is een wetenschappelijk feit:
Zitten is dodelijk! In het Engels: Sitting is killing!
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IK GEEF HET TOE!

D

e meeste tijd dat ik dit boek aan het schrijven was, zat ik. Jij
zit waarschijnlijk op het moment dat je de openingszinnen
van dit boek leest. Hopelijk zul je gaan staan nadat je een
paar hoofdstukken hebt gelezen. Dit boek gaat over een
educatieve reis van de goede oude tijden van harde fysieke
arbeid naar de huidige passieve omgeving waarin je leeft.
Het is een kwestie van tijd dat jouw lichaam een prijs betaalt voor de uitbundigheid van je huidige ‘’luxe’’ leven.

HET VERHAAL ACHTER DIT BOEK
Mijn ideeën over ‘’the revolution of natural exercise”, in het Nederlands ‘’de
revolutie van natuurlijk trainen’’, zijn ontwikkeld door het ontmoeten van
honderden mensen tijdens het doen van onderzoek, coaching en het geven
van lezingen. In 2008 stuurde Olli Tikkanen (een oud klasgenoot en huidige
collega) mij een recensie van een artikel van Professor Marc Hamilton. Dit
artikel beschreef dat zitten eigenlijk een gezondheidsrisico is. De studies lieten
zien dat zitten slecht is voor je gezondheid. Het lezen van de recensie van
Professor Hamilton inspireerde me om de mythen rond de traditionele trainingsprogramma’s te doorbreken. Ik besloot dat het tijd was om de drempel
“training” te verlagen en het voor iedereen toegankelijk te maken. Ik realiseerde me dat voor het fysiek actief zijn geen oefeningen of sportcultuur nodig is,
maar dat het een deel van ons leven moet zijn. Je lichaam moet doen waarvoor
het is gemaakt.
Aangezien het verbeteren van je gezondheid het primaire doel van alle fysieke
activiteiten is, dient het eerste reglement van het “trainingsprogramma” simpel
te zijn, namelijk: OPSTAAN!

WAAROM MOET JE DIT BOEK LEZEN?
De revolutie van ‘’natural exercise’’, in het Nederlands ‘’natuurlijk trainen’’, is
geen wonderbaarlijk voorschrift voor dieet, fysieke activiteit of training. Het
bevat alle vrijwillige en onvrijwillige fysieke activiteiten, alles dat je spieren
activeert.
Dit boek zal je echter leren om respect op te brengen voor de normale functie
van je lichaam. Het zal de simpele redenen weergeven waarom je algemene
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gezondheid verslechtert en waarom de huidige oplossingen niet tot de kern
van het probleem komen.
Dit boek is een pleidooi voor zowel het individu als de maatschappij. Het is
een verhaal over de veroveringen van de huidige structuren van deze maatschappij: de sofa, de auto, de kantoorstoel, enzovoort. Deze revolutie van
“natuurlijk trainen” daagt je uit om je prioriteiten in een nieuw perspectief te
plaatsen.
Pak dit boek, sta op uit je stoel en doe mee met de revolutie!
Arto Pesola
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DE ACHTERGRONDEN:
DE ENGE WAARHEID
OVER ZITTEN
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N

eem plaats alstublieft! Dit vriendelijke verzoek geeft je de
kans om je voeten van een last te verlossen en om een moment uit te rusten in die stoel. Het zal misschien als een
schok voor je overkomen, helemaal wanneer je leest wat ik
van plan ben om nu te schrijven. Het is misschien vreemd
of onsmakelijk: voor een moment zul je zelfs denken dat
ik een soort van dramatische propaganda rondbreng. Ben je er klaar voor?
Ik wil je vertellen dat zitten dodelijk kan zijn.
Zitten stopt je metabolisme, vermindert je spiermassa en vermoeit je hersenen.
Het zorgt voor een ongemerkte stress in je lichaam. Het vereist kracht om een
vriendelijk verzoek om plaats te nemen op een stoel te negeren. Je moet niet de
schuld geven aan de persoon die jou de stoel heeft aangeboden, want jullie zijn
beide slachtoffers van de maatschappelijke normen die door de jaren heen zijn
geaccepteerd. Helaas wordt het probleem niet onderkend.
De enge waarheid over zitten is geen sprookje, integendeel, het is gebaseerd op
stevige wetenschappelijke feiten. Ik wil mijn verklaringen op de best mogelijke
manier uitleggen zodat mijn drama je niet achterdochtig maakt voor mijn motieven. Ik wil je meenemen op een reis om de resultaten van top wetenschappers te beoordelen met het doel je te inspireren om af te wijken van de huidige
maatschappelijke normen.
Natuurlijk is zitten een onderdeel van je dagelijks leven. Op sommige momenten is rusten goed voor je en een welverdiende manier om jezelf te belonen voor
goed geleverd werk. Maar de hoeveelheid die je dagelijks zittend doorbrengt,
streeft je lichamelijke toleranties voorbij. De actie “zitten” heeft je dagelijkse leven op een slinkse manier overgenomen. Zitten wordt geassocieerd met allerlei
soorten onweerstaanbare dingen, maar de consequenties van zitten kun je niet
negeren. De veranderde samenleving heeft zitten dodelijk gemaakt.

ENERGIE CRISIS
Het aanbod van het nieuwe virtuele tijdperk ontwikkelt zich voorbij je begrijpend vermogen en tegelijkertijd verbreedt jouw taille zich op zo’n tempo dat statistieken het nauwelijks bij kunnen houden. Overgewicht is een
”hot topic” dat een aantal verschillende reacties uitlokt. Het kan schaamte
veroorzaken en voedt de gedachten van velen. Soms leiden persoonlijke gevoelens over overgewicht tot overhaaste beslissingen. Nog nooit heeft zoiets
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persoonlijks als lichaamsgewicht zoveel aandacht opgeleverd van doctoren, onderzoekers en zelfs politici!
Door de geschiedenis heen werd een ronde buik en mollige wangen gezien als
een teken van rijkdom en goede gezondheid. Misschien heb je wel eens een
foto gezien van de Chinese Boeddha, de lachende Boeddha die een zak draagt
met een lach op z’n gezicht en extra kilo’s rond z’n taille. In Azië brengt het
geluk wanneer je overgewicht hebt en Boeddha symboliseert tevredenheid in
het leven.
Deze situatie is echter volledig omgekeerd in slechts een paar decennia tijd. Het
aantal mensen met overgewicht is de afgelopen decennia exponentieel gestegen
en voor het eerst in de geschiedenis zijn er meer mensen op de wereld met
overgewicht dan mensen met honger. Tegenwoordig is er genoeg voedsel en leef
je zo uitbundig dat je je geen zorgen over morgen hoeft te maken. De ontwikkeling van onze maatschappij heeft voor velen geluk en voldoening gebracht.
Ondanks het geluk en de voldoening is er echter een keerzijde die je onder ogen
moet zien. Alhoewel een bepaalde hoeveelheid voeding essentieel is voor een
gezond leven, is de inname van teveel voedsel een probleem voor je gezondheid
en welzijn. Overgewicht verhoogt het risico op voortijdig overlijden en een
aantal ziektes zoals diabetes 2, hoge bloeddruk, slapeloosheid en zelfs een aantal
vormen van kanker.
Voor het eerst in de geschiedenis is de levensverwachting aan het dalen ondanks
de vooruitgang in zowel medicijnen als technologie. De energiecrisis is niet
langer die van een tekort maar eentje van overtolligheid:
• Het aantal mensen met overgewicht is meer dan verdubbeld in de afgelopen
30 jaar.
• In 2008 waren er meer dan 1,4 miljard volwassenen met overgewicht waarvan 500 miljoen met obesitas.
• Als de huidige trend zich doorzet zal in het jaar 2030 86% van de Amerikanen kampen met overgewicht en 51% met obesitas.
• In 2010 hadden meer dan 40 miljoen kinderen onder de 5 jaar overgewicht.
• In Finland had één op de tien jonge kinderen en een kwart van kinderen op
de middelbare school overgewicht.
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• De voorspelling is dat in 60% van de kinderen in de Verenigde Staten in
2030 overgewicht heeft.
• Tegenwoordig sterven meer mensen aan overgewicht dan aan honger.

Waarom worden mensen dikker? In wezen is de toename van gewicht het resultaat van een disbalans tussen energie inname en energie verbruik. Dit is deels
toe te wijzen aan genetische eigenschappen, onze omgeving en psychologische
factoren. Eén of meerdere van deze factoren heeft ervoor gezorgd dat mensen
in onze samenleving meer consumeren dan verteren of minder verteren dan
consumeren. Tegelijkertijd verzamelen veel mensen een “zwemband” om hun
taille.
Wanneer je meer inzoomt op de wereldwijde trend aangaande gewichtstoename
bij de bevolking in Westerse landen, dan zie je dat individuen ongeveer een halve kilogram per jaar aankomen. Dit komt neer op ongeveer 10-15 kilocalorieën
per dag aan energie dat niet gebruikt wordt. Veel mensen hebben een positieve
energiebalans en slaan dus energie op die ze niet verbruiken. Onderzoekers
hebben voorgerekend dat wanneer je 100 kilocalorieën minder inname hebt
of meer energie verbruikt, je gewichtstoename vermijdt. Een snelle rekensom
leert dat je per dag slechts een grote banaan minder hoeft te eten en een half uur
meer moet lopen om je gewicht in balans te houden.
Alhoewel het in de gaten houden van je energiebalans kinderspel lijkt, heeft de
structuur in onze huidige maatschappij ervoor gezorgd dat het moeilijk is om
gewicht te verliezen. Volgens de traditie worden fastfoodketens, grotere porties,
vet, suiker, additieven en minder bewegen als oorzaak gezien voor gewichtstoename.
Nog een paar feiten op een rijtje:
• 67% van de Finse bevolking ziet tekort aan bewegen als oorzaak voor
gewichtstoename.
• 38% van de Finse bevolking en 75% van de Amerikaanse bevolking zien
fastfood als grote schuldige aangaande gewichtstoename.
• Eén op de vijf Finnen en 70% van de Russen zien de oorzaak van gewichtstoename in genetische eigenschappen.
• 48% van de Finnen en 62% van de Amerikanen geloven dat teveel nadruk
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op het lichaamsgewicht wordt gelegd. Desondanks heeft 83% van de Finnen en 72% van de Amerikanen wel eens een keer geprobeerd om af te
vallen.
Overgewicht is niet langer een gewaardeerd ideaal. De idealen zijn veranderd.
De aanbidding van een ronde buik is omgeslagen naar een verlangen om af te
vallen en dun te zijn. Deze veranderingen hebben overgewicht een belangrijk
onderdeel gemaakt van gezondheidsmarketing. Gelukkig zijn er tegenwoordig
ongekend veel opties te vinden om deze energiecrisis op te lossen.

Alhoewel overgewicht en obesitas een centraal thema innemen in dit boek wil
ik graag benadrukken dat dit slechts een deel is van het gecompliceerde plaatje
van onze algemene gezondheid. Actieve, fysiek fitte mensen met overgewicht
zijn eigenlijk gezonder dan mensen met een normaal gewicht die niet deelnemen aan fysieke activiteiten of trainingen. Wanneer je gezond eet en regelmatig
traint zijn de gezondheidsvoordelen significant, of je nu wel of geen verandering op de weegschaal ziet.
Volgens een aantal studies is de toename van gewicht onder bepaalde bevolkingsgroepen in de Verenigde Staten afgeremd of zelfs afgevlakt. De Verenigde
Staten is de typische voorloper in termen van statistieken wanneer je kijkt naar
overgewicht. Overgewicht is er een breed probleem en er zijn geen signalen dat

Minder zitten, gezonder leven • 15

Sitting-is-killing-boek-binnenwerk.indb 15

24-11-15 10:33

de obesitas epidemie vermindert. Door de toename van onze levensstandaard
zal het aantal gevallen van overgewicht en obesitas blijven toenemen.
Denk je dat overgewicht slechts een probleem is in de Westerse landen? Denk
je dat foto’s door het Rode Kruis van uitgehongerde mensen het enige probleem
is waar de Derdewereld landen mee te maken hebben? De waarheid is schokkender dan je denkt. Een aantal Derdewereld landen krijgen te maken met een
probleem dat ze nog nooit hebben gezien. Terwijl sommige mensen van de
bevolking lijden van de honger is een ander groeiend deel van de bevolking op
weg naar overgewicht met een zelfde hoeveelheid als in de ontwikkelde landen.

GEZONDHEIDSBUSINESS
Tegenwoordig word je overladen met fotomodellen van verblindende perfectie.
De boodschap achter veel reclames is simpel en duidelijk: is dit hoe je er uit wilt
zien? Volg ons en je dromen worden gerealiseerd. Wie zou niet willen dat zijn of
haar dromen uitkomen? Mensen zijn bereid om grote sommen geld uit te geven
om er beter uit te zien, meer energie te krijgen en met de trends mee te gaan.
Een slank figuur is de gemiddelde droom van mensen uit de westerse wereld.
De markt heeft genoeg voorzieningen beschikbaar voor deze particuliere behoefte. In 2010 bedroeg in de Verenigde Staten de waarde van de industrie
om af te vallen ongeveer 60,9 miljard Dollar. De typische Noord-Amerikaanse
“weight-watcher” probeert ongeveer vier keer per jaar af te vallen en deze groep
van 75 miljoen mensen kan niet fout zitten.
Het best verkochte boek over diëten met lage koolhydraat inname van Dokter
Atkins is al meer dan 45 miljoen keer verkocht. In de slipstream van dit succes
zijn meer boeken verschenen over diëten met lage koolhydraat inname inclusief
“the ZONE” en andere dieet rages. In de VS wordt meer dan 6 miljard dollar
per jaar besteedt aan voedsel om af te vallen. In 2010 zijn bijna een miljard
blikjes van caloriearme “light frisdranken” verkocht. In Nederland wordt deze
trend gevolgd.
Interessant feit is dat deelnemen aan recreatieve sporten populairder is dan
ooit. In Finland geeft de helft van de volwassenen aan dat ze de hoeveelheid
voorgeschreven trainingen, aanbevolen door nationale en internationale handleidingen, volgen. Dit terwijl krachttraining in een fitnessclub met afstand de
snelst groeiende trend is in de recreatie sport.
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Het aantal volwassenen dat naar een fitnessclub gaat, is sinds 2000 verdubbeld
en al meer dan een vijfde van de Finnen gaat naar de sportschool. In Nederland
en België is dat niet veel anders. In de VS is de fitness industrie gegroeid naar
een bedrijfstak waarin 26 miljard dollar omgaat. Andere recreatiesporten zoals
hardlopen, marathons en triatlons zijn ook in populariteit gegroeid. Voor velen
zijn deze sporten adembenemende ervaringen en verhogen de motivatie. Veel
mensen zijn in staat geweest om hun gezondheid te verbeteren door deze sporten te doen, wat heel goed is!
Wanneer je lui ingesteld bent, zijn er meerdere creatieve mogelijkheden. De
saunaband trilt het water weg uit je taille en laat je buikspieren zien die gevormd zijn door de “Abtronic” terwijl je “The Biggest Loser” op tv aan het
kijken was. Op de Teleshop zie je halfnaakte gespierde mensen de nieuwste
geweldige apparaten gebruiken waarmee je miraculeuze resultaten in slechts
enkele weken, zonder lijden en snel en betrouwbaar, kunt bereiken. Gezond
zijn wordt verkocht naast de goederen en diensten die al aangeboden worden
in je dagelijks leven.
Het is geweldig dat mensen geïnteresseerd zijn in hun eigen gezondheid en zich
willen inzetten voor een gezondere levensstijl. Elke aanschaf is een indicatie van
het onschuldige verlangen om jezelf goed te voelen. Ondanks al deze investeringen is het de vraag waarom je sneller aankomt dan ooit te voren. Is het niet
zo dat een aangepast dieet en zware fysieke trainingen zorgen voor gewichtsverlies en de negatieve energiebalans die je graag wilt?
Afvallen is, vervelend genoeg, gemakkelijk. Minder energie binnenkrijgen dan
je verbruikt, of meer energie verbruiken dan je binnenkrijgt. Meer bewegen,
kleinere porties eten en geniet van het resultaat. Zoals ik eerder al aangaf, de
worsteling met dit simpele rekenprobleem is eigenlijk van buitenaardse proporties. De huidige oplossingen voor dit probleem werken niet. Is het gevecht van
de gezondheid- en welzijn industrie tegen de fastfoodketens zinloos of zijn de
verkeerde mensen aan het roer geweest?

VRIJSPRAAK VAN ETEN
Ik heb nieuws voor je: volgens wetenschappelijke studies is de energie consumptie, de hoeveelheid voedsel die je eet, de afgelopen 20 jaar eigenlijk afgenomen of hetzelfde gebleven. In Finland wijzen de resultaten van een grote
landelijke studie uit dat gedurende de afgelopen 20 jaar de energie consumptie
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gemiddeld met 20% is afgenomen wat betekent dat mannen en vrouwen per
dag respectievelijk 600 en 400 kilocalorieën minder binnenkrijgen. Je consumeert per dag ongeveer één Big Mac hamburger minder dan je ouders hebben
gedaan. Alsnog zijn velen bezig om de energie consumptie verder omlaag te
brengen door meer cola light dan ooit te kopen.
Alhoewel er een sterke aanwijzing is dat onze consumptie gedaald is, zijn er ook
tegenovergestelde resultaten aanwezig. De consumptie van suiker in snacks,
frisdranken enzovoort is een verontrustende trend, terwijl het effect van verzadigde vetten niet onderschat moet worden. Veranderingen in het eetpatroon
spelen een centrale rol in afvallen en het onderhouden van een gezonde levensstijl omdat voeding altijd een deel zal zijn waar over te discussiëren valt. De
nadruk in dit boek ligt echter op de fysieke activiteiten.
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Figuur 1:Energieverbruik van volwassenen in Finland.

ENERGIE HAMBURGER
Als je kijkt naar de energievergelijking vanuit het perspectief van het energieverbruik, dan is het aantal volwassenen dat meedoet aan recreatieve en sportieve
activiteiten hoger dan ooit tevoren. Volgens de enquêtes is het aantal volwassenen dat minimaal twee keer per week meedoet aan fysieke activiteiten de afgelopen 30 jaar gestegen van ongeveer 40% naar 70%. Wacht eens even, je begrijpt het niet? Minder eten en meer bewegen en trainen en toch meer aankomen?
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Energieverbruik bevat veel meer dan alleen recreatief trainen. Onderzoekers in
de VS hebben ongeveer 10.000 mensen ondervraagd wat zij gedurende de hele
dag (24 uur) doen. De gebruikte onderwerpen vermelden alle activiteiten van
het autorijden tot het huishouden en trainen. De onderzoekers waren verrast
toen ze er achter kwamen dat training maar een klein deel van het dagelijkse
energieverbruik uitmaakte. Als je ongeveer twee keer per week traint op een
normale intensiteit dan is het gemiddelde energieverbruik in een week ongeveer
100 kcal per dag. Verder kwam naar voren dat training slechts 5% beslaat van
het verschil in het dagelijkse energieverbruik tussen mensen met van dezelfde
omvang.
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Figuur 2: Overzicht van het energieverbruik per dag.

Wanneer je niet traint, is het verhogen van je dagelijkse energieverbruik
compleet afhankelijk van je dagelijkse fysieke activiteiten. Maak je geen zorgen,
er is nog steeds hoop! Dagelijkse fysieke activiteiten verklaren eigenlijk voor
95% het verschil in het dagelijkse energieverbruik tussen mensen van dezelfde omvang. De waarheid is dat het verschil in het dagelijkse energieverbruik
tussen twee individuen kan oplopen tot 2000 kcal, wat gelijk is aan het aantal
kilocalorieën in vier Big Mac hamburgers.
Hier een voorbeeld: huishoudelijke taken verklaren voor respectievelijk 20%
en 33% het verschil in energieverbruik tussen mannen en vrouwen. Een
aantal Nederlandse onderzoekers verzamelden studies waarin de dagelijkse activiteiten en het verbruik met accurate meetapparatuur werd gemeten.
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De onderzoekers kwamen er achter dat de verklaring van energieverbruik lag in
de lage intensiteit in de activiteit(en) van de meerderheid van de bevolking, terwijl training op hoge intensiteit nauwelijks effect heeft op het energieverbruik
van dezelfde bevolking. Vloeren dweilen en stofzuigen zouden een groter effect
hebben in ons energieverbruik dan daadwerkelijk trainen. Is er iets gebeurd in
ons niveau van dagelijkse fysieke activiteiten in de afgelopen decennia?

ONZE WERKDAGEN DOORBRENGEN ALS GEKOOIDE APEN
Werken is vanuit traditie een significant onderdeel van ons leven en onze persoonlijke identiteit. Beroepen zijn generaties lang doorgegeven van vader op
zoon, terwijl fysieke arbeid en ambacht hoog gewaardeerd werden. Tegelijkertijd speelde fysieke arbeid een significante rol in ons dagelijkse energieverbruik.
Denk eens aan hoelang mannen tijdens de winter in de bossen aan het werk
waren met een handzaag en een bijl in hun flanellen shirts bedekt met stukjes
ijs vanuit hun stomende lichamen. Denk aan hoe hun zonen zich snel van
boom naar boom verplaatsten met een kettingzaag. Deze houthakker die een
kettingzaag gebruikt begon daarna een machine te gebruiken die hout in een
handomdraai doorsnijdt. De jongste van de drie generaties houthakkers verbrandt grofweg 1000 kilocalorieën minder per dag dan zijn grootvader deed.
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Hoe zit het met de fabrieksarbeiders? In het verleden waren productielijnen
vol van activiteiten waarbij mensen uren lang staand verschillende goederen
met hun handen aan het assembleren waren. In 2011 is de verkoop van robots
gestegen naar 38% en zie je nu robots langs de productielijn staan waar vroeger
mensen stonden. Werknemers zitten tegenwoordig en geven de robots bevelen.
Doordat de robots nu langs de productielijn staan is het energieverbruik ongeveer met 400 kilocalorieën gedaald.
In 1960 was bij bijna de helft van het aantal banen normale fysieke activiteit
nodig. Tegenwoordig is bij slechts 20% van de banen gematigde fysieke activiteit nodig. Het is geen verassing dat 4 op de 5 westerse mensen hun werk vanaf
hun computer doen. Tegenwoordig gaat het er bij het werk om dat je slim bent
in plaats van het hebben van uithoudingsvermogen, kracht of bouwkundige
vaardigheden.
Dagelijkse activiteit

Energieverbruik (kcal/dag)

Stil zitten of in bed liggen

300

Zittend werk doen zonder enige fysieke activiteit

700

Zittend werk met enige fysieke activiteit

1000

Staand werk, bijvoorbeeld huisvrouw of verkoper

1400

Fysiek vereist werk of erg actief zijn in je vrije tijd

2300

Tabel 1: Overzicht van energieverbruik per activiteit.
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Figuur 3: De samenhang tussen gewichtstoename door afname in dagelijkse energieverbruik
en het actuele gewicht.

• De laatste 50 jaar is de benodigde energie tijdens het werk bij mannen en
vrouwen respectievelijk gedaald met 140 kcal en 124 kcal, wat neerkomt op
de energie die de bevolking is aangekomen in termen van gewicht.
• Gedurende hun gehele carrière spenderen de mensen die op kantoor werken
ongeveer 80.000 uur op het werk.
• De spieren van kantoormedewerkers zijn gemiddeld voor 67% tot 90% van
de werkdag passief.
• De dagelijkse spieractiviteit van mensen die op kantoor werken is op dit
moment hetzelfde als een aap in een kooi!

GEMOTORISEERDE VERPLAATSING
Dat het dagelijkse energieverbruik op het werk is gedaald, is een van de verklaringen voor de obesitas epidemie, maar ook de andere elementen in je dagelijkse leven kun je niet links laten liggen. Op het werk zit je en beweeg je
voornamelijk je vingers. Dus het is verstandig om gebruik te maken van je dagelijkse verplaatsingen om je energieverbruik te verhogen. Helaas is gedurende
de afgelopen 35 jaar het aantal mensen dat zichzelf op eigen kracht verplaatst
gehalveerd van 30% tot ongeveer 15%.
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• De dagelijkse verplaatsingen in Finland naar school en werk is voor 67%
met de auto. Meer dan de helft van deze ritjes zijn minder dan 5 kilometer.
• Finnen zitten gemiddeld 1 uur en 6 minuten per dag in de auto.
• Mannen die gemiddeld meer dan 1 uur en 26 minuten per dag auto rijden
lopen 82% hoger risico te overlijden aan hartziekten in vergelijking met
mannen die minder dan 34 minuten per dag autorijden.
• Wanneer de fysieke activiteit wordt meegenomen lopen degenen die autorijden 48% meer risico op ziektes en overlijden.
• De Finse bevolking rijdt ongeveer 202 miljoen kilometer per dag.
• In de VS is obesitas net zo snel gegroeid als het aantal kilometers dat daar
gereden is.
• De voorspelling is dat in het jaar 2020 meer dan een miljard auto’s op de
wereld zijn, net zoveel als dat er mensen met obesitas zijn.
• In China heeft 1 op de 6 fietsen die verkocht worden een motor en heeft 1
op de 5 mensen overgewicht.
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Aaro’s reis vanuit de VS over het worden van een “natural exerciser”:
Op 1 september ben ik verhuisd vanuit Washington, waar ik 26 jaar gewoond
heb, naar Jyväskylä in Finland om daar te gaan studeren. In de Verenigde
Staten reed ik veel, net als ieder ander. Elke week reed ik ongeveer 250 km,
waarvan 25 km naar school, 4km naar de sportschool en 2 km naar de supermarkt. Mijn hobby’s zijn hardlopen en mountainbiken, maar om te kunnen
fietsen moest ik eerst minimaal 15-30 minuten rijden.
Afgelopen herfst besloot ik een goede fiets te kopen zodat ik meer kon gaan
fietsen. Ik vond een geweldige rode fiets waarmee ik met veel enthousiasme
thuis kwam. Nadat ik met de fiets thuiskwam kwam ik erachter dat het gebruik
niet zo gemakkelijk was als ik van tevoren had gedacht. Om een goede weg te
vinden om te fietsen moest ik eerst 5km met de auto rijden. Zoals je misschien
wel begrijpt is mijn enthousiasme snel weggezakt. Ik verkocht de rode fiets
voor op de weg voordat ik naar Finland ging en had in totaal minder dan 100
km erop gefietst.
Mijn leven in Finland was totaal anders. Toen ik in Finland kwam besloot ik om
zonder auto door het leven te gaan, een erg on-Amerikaanse instelling. Zonder
auto door het leven gaan is voor mij een totaal nieuwe ervaring. Voorheen
moest ik sporten om in vorm te blijven, terwijl ik nu genoeg heb aan de dagelijkse activiteiten heb om in vorm te blijven. Tegenwoordig fiets ik gemiddeld 30km
per week om mijn dagelijkse taken te volbrengen. Daarnaast loop ik naar de
winkel, het treinstation, de sportschool en soms om gewoon de frisse wind in
mijn gezicht te laten waaien. Ik loop met gemak 10km in een week. Ik ga 2-3
keer per week naar de sportschool omdat het een tijd geleden is dat ik mijn
fiets hobby beoefende, maar ik hoef niet meer te gaan hardlopen omdat ik nu
dagelijks genoeg fysieke activiteit heb. Daarnaast heb ik altijd een hekel gehad
aan hardlopen.
Het is verassend gemakkelijk geweest om te wennen aan een leven zonder
auto. Met een fiets en goede loopschoen kom je een eind in Finland en ik
heb het gevoel dat mijn fitheid eigenlijk beter is dan het ooit is geweest in
de Verenigde Staten. Daarbij komt dat ik veel tijd heb bespaard aangezien
ik niet meer hoef te gaan sporten. Nog beter is, vooral voor een student,
dat ik een paar honderd euro per maand aan brandstof en autoverzekering heb bespaard. In de Verenigde Staten noem je dit een win-win situatie!
Aaro 26 v.
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Figuur 4: Percentage (%) van Finnen tussen 25-64 jaar dat deelneemt aan fysieke activiteiten van 1972 tot 2007.

WONDEREN VAN HET DIGITALE TIJDPERK
Hoe zit het met vrije tijd? Volgens de enquêtes is het aantal mensen dat deelneemt aan fysieke activiteiten in hun vrije tijd toegenomen. Dit is op z’n minst
een klein positief effect op ons lichaam dat normaal gesproken lijdt aan de hele
dag zitten. Helaas vertelt dit niet het complete verhaal. Hoe meer energie je
bespaart door technologie en automatisering, hoe minder je eigenlijk over hebt
voor de fysieke activiteit waarvan je vroeger genoot. De tijd die technologie
op je werkleven heeft bespaard neemt het gewoon terug tijdens onze vrije tijd.
• Sinds 1994 is in Finland het kijken naar televisie gestegen met 46 minuten
per dag.
• Zij die minstens drie uur en negen minuten per dag televisie kijken hebben
hetzelfde BMI (Body Mass Index) ongeacht ze wel of niet meedoen aan
fysieke activiteiten.
• In 2010 werd ‘The Biggest Loser’ (Finse versie) bekeken door bijna 700.000
mensen. Als iedereen die het programma keek staand had gekeken dan zouden er ongeveer 10 miljoen kilocalorieën verbruikt zijn. Dit energieverbruik
staat gelijk aan 1400 kilogram aan gewicht.
• In 2009 gebruikten de Finnen minimaal 45 minuten per dag de computer.
Sinds 1999 is het gebruik van computers gestegen met 200%.
• In de VS gebruiken, mensen van 8-18 jaar oud, gemiddeld 7 uur en 38
minuten per dag diverse vormen van media entertainment.
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• In Australië wordt 90% van de vrije tijd zittend doorgebracht en is 53% van
die tijd achter een computer of tv scherm.
• De statistieken van overgewicht zijn met dezelfde snelheid gegroeid als de
verkoop van apparatuur die het thuis een stuk makkelijker maken.
• Tussen 1980 en 2000 is het zitten toegenomen met 8%. Tegenwoordig zitten mensen meer dan ooit tevoren, namelijk 9,3 uur per dag wat meer is dan
de tijd die je slaapt (7,7 uur per dag)!
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Figuur 5: Ontwikkeling van het gemiddeld aantal MET-uren van 1965 tot 2030.

ZITTEN IS “IN”
Neem een moment om na te denken over jouw reguliere dag. Je wordt in de
ochtend wakker en gaat aan tafel zitten voor het ontbijt. Na het ontbijt mag
je een paar meter naar je auto lopen om naar het werk te rijden, waar je gaat
zitten. Lunchtijd is geweldig omdat je dan even een moment hebt om de stress
van het werk en je kantoor te verlaten om vervolgens te gaan zitten in een cafetaria en te genieten van je lunch.
In de middag, nadat je de kinderen hebt opgehaald van school (waar ze achter
hun bureautjes hebben gezeten), ga je snel langs de supermarkt voordat je de
kinderen naar hun buitenschoolse activiteiten brengt. Je parkeert je auto dicht
bij de supermarkt zodat je kostbare minuten kunt besparen. Daarna breng je
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Oma en Opa: We zouden willen maar we kunnen niet…
Een volwassen persoon zit bij een benzinepomp:
Wat is het lekker om even te pauzeren van het autorijden!
Een familie op de bank: Niet nu, we zijn
nu net samen aan het relaxen!
Een persoon in de auto: Het zou lekker zijn
om naar buiten te gaan, maar het regent…
Een klant (Klantenservice medewerker zegt; “Neemt u alstublieft plaats”):
Dankjewel, wat aardig!
Jong volwassen iemand achter de computer:
Het zou goed zijn om te bewegen, maar ik heb er de tijd niet voor…
Een tiener zit op de grond: Ik sta niet op!
Ik ben niet geïnteresseerd!
Een kind achter haar/zijn tafel op school:
Ik wil wel opstaan, maar het mag niet!
Een kind speelt met een mobiele telefoon:
Ik wil niet bewegen, dit is veel leuker!
Een kind in een boom: Ik wil wel weg, maar mijn ouders zijn bang!
Baby die op de vloer zit:
Ik wil wel bewegen, maar ik kan het niet!
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de kinderen naar hun activiteiten waar, gelukkig voor jou, een café geweldige
plaatsen heeft om te zitten en te wachten. Misschien heb je opgemerkt, tijdens
het bekijken van de training van je kinderen, dat ze minstens de helft van hun
tijd zittend op de bank hebben doorgebracht.
Na een lange en zware dag kom je thuis en ben je zo moe dat je voor de rest van
de avond neerstort op de bank. Je zet een film op voor de kinderen zodat in een
ieders behoefte is voorzien voor de rest van de avond.
Komt dit je bekend voor?
Ondanks dat deze omschrijving van een “normale” dag niet per definitie exact
jouw normale dag omschrijft, is deze omschrijving wel van toepassing voor talloze volwassenen. Deze volwassenen voeren deze dagelijkse taken uit in stijl en
zonder te klagen, wat van de samenleving wordt verwacht. Deze verwachtingen
vanuit de samenleving sluipen en vullen onze dagen met haast en zorgen, maar
gelukkig vergen veel van deze taken geen fysieke inspanning. We haasten ons
door de dagen door elk uur, dag in dag uit, jaar in jaar uit. Gelukkig hebben we
onze stoelen die ons ondersteunen.
Heb je er ooit bij stilgestaan hoe de dingen vroeger waren? Nog maar tientallen
jaren geleden liepen of fietsten de mensen naar hun werk of school. Onze groottouders werkten nog met hun handen en voeten en niet met hun “zit” spieren.
Kinderen speelden buiten en beklommen bomen in plaats van hun avond te
besteden achter de televisie of computer. Koffie werd met de hand gemalen,
klokken werden opgewonden en om jezelf te wassen moest je een paar meter
lopen naar een stal of badhuisje.
Dit klinkt voor jou misschien als een soort van geromantiseerd verhaal, maar
dat is precies wat het hedendaags is. Sommigen van ons hebben gerealiseerd
hoe snel en dramatisch een verandering kan plaatsvinden. Onze omgeving en
plezier zijn gedigitaliseerd, virtueel en gaan sneller dan een oogopslag. Helaas is
dit ook allemaal erg passief geworden.
Voorheen was zitten een moment om je rust te pakken tijdens of na een dag
fysieke inspanning te hebben geleverd, maar voor het eerst is zitten niet alleen
voor je rust. Het is een dagelijkse handeling die je elke dag weer doet. Je zit
thuis, op school, tijdens studeren, werkbezoeken, op het werk of zelfs in onze
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vrije tijd maak je gebruik van stoelen. De behoefte om je spieren te gebruiken
is compleet vervaagd.
Hoewel er tegenwoordig minder spierkracht benodigd is, zijn er tegenwoordig
ook weinig mogelijkheden om spierkracht te gebruiken. Zitten is een dominante, gevraagde en voorgestelde positie om zo’n beetje alles te volbrengen. Kun je
jezelf voorstellen dat je staat tijdens een vergadering of tijdens het wachten op
je beurt bij de bank? Zitten is zo populair omdat het gemakkelijk is. Overal zijn
er mogelijkheden om te zitten en vaak lijkt het er op dat zitten noodzakelijk is
om je dagelijkse taken uit te voeren.

KUNNEN WE LEVEN ZONDER TE ZITTEN? – HET VERHAAL VAN ANNA
De wereld ziet er anders uit wanneer je niet kunt zitten. In september 2012
was er een uitpuilende schijf die mij bijna volledig beroofde van de mogelijkheid
om te kunnen zitten. Ik had direct in de gaten dat onze omgeving en cultuur
gemaakt zijn om te zitten.
Zoiets als dagelijks dat eten is geworden, zelfs met je eigen familie, is dan heel
erg ongemakkelijk wanneer je stand moet eten. Meestal eten we samen aan
de eettafel. Het is nog ongemakkelijker om in een restaurant te eten waar de
ontregelde bedieners je een stoel aanbieden. Het maakt het extra ongemakkelijk als het een jonge vrouw is die in gezelschap is van een oudere generaal
en tevens buitenlander. Opstaan of staan is normaal gesproken tegen de sociale normen en waarden en ook nog eens onbeleefd. Vreemd genoeg houden
deze aangeleerde manieren ons tegen wanneer iedereen zich bewust is van
de potentiële problemen en er wederzijds begrip is. Staan op het moment dat
iedereen zit geeft onvermijdelijk het gevoel dat iemand onbeleefd is. In een
restaurant bijvoorbeeld is het erg aangelegen dat er een tafel in de hoek wordt
gevonden zodat diegene niet staand eindigt te midden van het hele restaurant.
Op de werkplek is het ook vrijwel onmogelijk voor iemand die moet staan. Alhoewel ik een paardrijdcoach ben is het in de auto zitten een onvermijdelijk deel
van mijn werkdag. Ik moet toch op het werk kunnen komen. Gedurende mijn
werkdag zit ik grofweg 100 km in de auto. Gelukkig kunnen de meeste taken
op mijn werk volbracht worden terwijl ik sta. Het afronden van kantoorwerk is
mogelijk omdat de laptop op een tafel gezet kan worden waaraan ik kan staan
of omdat ik de laptop dusdanig kan gebruiken dat ik ook op mijn rug kan liggen.
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Problemen met reizen worden ook zichtbaar wanneer je niet kunt zitten. Ik had
een vakantie geboekt in Europa die, na een moment van aarzeling, de staat
waarin mijn rug verkeerde niet genoeg reden gaf om te annuleren. Wat me
echter te wachten stond was een 3 uur durende autorit, 3 stoelen bezetten
in het vliegtuig zodat ik kon liggen en lijden in een taxi omdat hier niet genoeg
ruimte was om te liggen.
Mijn vakantiebestemming Boedapest was verrassend vriendelijk en het openbaar vervoer verrassend waardevol. In de metro en in de stadsbussen kon
ik gemakkelijk staan en tijdens het wachten hoefde je niet te zitten. Het was
echter verrassend moeilijk en teleurstellend om staand te eten in een restaurant. Een hamburger terwijl je staat is niet helemaal hetzelfde als goulashsoep
in een romantisch restaurant.
Ik realiseerde me ook dat vele activiteiten zittend zijn. In navolging van restaurant zijn het theater, concerten, films en zelfs hockeywedstrijden uit den boze.
Als ik dan denk aan hoe ik mijn tijd doorbreng met vrienden dan zitten we normaal gesproken thuis of in een café. Wanneer ik vrienden of familie bezoek is
het gelukkig geen probleem om te staan of te rusten wanneer ik op mijn rug lig.
Voor een paar uur lang stand wachten tot de dokter er is voelt ook een beetje
vreemd. Op het moment dat mijn rug moe begint te worden, en ik een plek
moet vinden om te kunnen liggen, zijn er alleen maar stoelen beschikbaar (wat
ik raar vond aangezien het de wachtruimte betrof van een orthopedist is die
gespecialiseerd in rugproblemen). Toen ik uiteindelijk had besloten om op een
paar stoelen te gaan liggen ontving ik een paar rare en bezorgde blikken.
Anna

Zitten is leuk en ontspannend. Als je zit hoef je jezelf niet in te spannen of
naar adem te happen. Waarom zou je een andere positie de voorkeur geven? Waarom zou je in vredesnaam een pizza gaan halen als dit ook voor
de deur bezorgd kan worden? Waarom zou je de auto uitstappen als je snel
fastfood kan halen door alleen maar je autoraampje te openen? Elke dag is
er wel een nieuw product of dienst die steeds meer fysieke activiteiten wegneemt uit ons dagelijks leven. Is het niet simpelweg een van de meest onweerstaanbare marketing strategieën?
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Actieve activiteit

Calorieën
verbrand

Passieve activiteit

Calorieën
verbrand

Kleding wassen met de hand

45

Kleding wassen met wasmachine

27

Afwassen met de hand

80

Afwassen met de vaatwasser

54

Lopend naar het werk

83

Naar het werk rijden

25

Traplopen

11

Gebruik van lift

3

Totaal

219

Totaal

109

Tabel 2: Schatting van het effect van technologie op energieverbruik.

Actieve activiteit

Calorieën
verbrand

Passieve activiteit

Calorieën
verbrand

Een serie van trappen op lopen

4

Lift gebruiken naar de volgende
verdieping

0.1

Auto parkeren en een fastfood
restaurant inlopen

23

10 minuten zitten in de drive-thru 5
bij een fastfood restaurant

Hond uitlaten voor 30 minuten

125

Hond via de achterdeur naar
buiten laten lopen

2

Staan tijdens een 30 minuten
durend telefoongesprek

20

Zitten tijdens een 30 minuten
durend telefoongesprek

4

Benzinestation inlopen om te
betalen

5

Benzine betalen aan de pomp

0.6

1 minuut lopen om met een collega te praten terwijl je 4 minuten
lang staat

6

Email versturen naar een collega

2

2 voetbalvelden van een winkel
parkeren en er heen lopen

10

Rondrijden tot er een parkeerplek
dicht bij de winkel vrij is

3

Totaal

193

Totaal

16.7

Tabel 3: Schatting van het effect van het weghalen van staan en lopen op het energieverbruik.

De populariteit van zitten is niet volledig de schuld van het feit dat het gemakkelijk is. Het internet, televisie en videogames liggen allemaal voor je wanneer
je gaat zitten. Zitten is de poort naar een nieuw digitaal tijdperk, het tijdperk
dat ons allemaal verbruikt heeft. Alle informatie en kennis over de hele wereld
kan tegenwoordig via Google gevonden worden. Het lijkt erop dat naar de
bibliotheek lopen en staand tussen stapels boeken verleden tijd is.
Het spectrum van ervaringen voor kinderen is verplaatst van spelletjes buiten naar “virtual reality” en nog meer naar niet aannemelijke verhalen van
excursies naar het einde van het universum als het aan de denkbeelden van
programmeurs ligt. Het is onbenullig om zelfs te denken dat deze breed in-
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gestelde entertainment blik in de ogen gaan knipperen op het moment dat
andere opties worden aangeboden. Bovendien, wanneer je die digitale excursies achter je laat, zul je niet langer weten waar iedereen het over heeft.
Aan de andere kant is het verbazingwekkend dat mensen nu geld kunnen verdienen door de hele dag op een toetsenbord te tikken, duizenden kilometers te
reizen, eten halen door het laten zakken van een autoraam en wereldreizen te
maken al zittend op een stoel. Een van de drijfveren van de samenleving is om
het leven makkelijker te maken. Mensen houden nu eenmaal van een gemakkelijk leven.

Macht en de stoel

Z

itten is niet zomaar een “actie”. Vanuit historisch oogpunt wordt zitten
geassocieerd met macht. In vele talen is het werkwoord “zitten” zelfs gebruikt
als deel van posities van macht. De “zittende president”, “chairman” of “voorzitter
van de vergadering” beschrijven posities en macht in plaats van het daadwerkelijk
zitten. Deze voorbeelden beschrijven ook hoe de handeling en traditie van zitten
wordt gekoppeld aan de sociale status alsook de fysieke daad van het ondersteunen
van het lichaam. De ontwikkeling van de stoel als object om op te zitten loopt synchroon met zijn rol in de sociale betekenis of sociale macht.
De eerste signalen van geconstrueerde plaatsen om op te zitten zijn terug te leiden
naar het Stenen Tijdperk. Nomaden hadden hoogstwaarschijnlijk niet de mogelijkheid om allerlei soorten meubelen te verzamelen. Zitten vond plaats op een
natuurlijke wijze zoals zitten op de grond of “stoelen” vanuit de natuur. Vanuit een
opgehoogde stoel zou een stamhoofd zelfs instructies hebben gegeven aan de stamleden die op de grond zaten. Deze opgehoogde stoel gaf zijn/haar autoriteit.
De meest bekendste stoel vanuit de oudheid is die van de tombe van Faro Toetanchamon, een stoel met vier poten en een rugleuning. De stoel van de jonge leider
had vier poten die gevormd zijn naar een leeuwenvoet terwijl de armleuningen uit
prachtig hout zijn gesneden. Het verhaal gaat de stoel van de Faro de eerste was
die gemaakt is met plezier als doel en om macht te symboliseren en zijn positie als
meerdere boven zijn onderdanen.
De leiders van de koninkrijken rond het jaar 1600 waren eveneens heel machtig
en ook hun stoelen (of tronen) waren groot en elegant gedecoreerd. In het bijzonder
waren de hiërarchie van stoelen in het hof van de heerser van Frankrijk en Navarra,
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de Zonnekoning Ludwig XIV, heel erg belangrijk. De perioden rond het jaar 1600
stond ook bekend als de eeuw van de sofa’s. Deze sofa’s werden in het hof van de
koning gevolgd door stoelen met rugleuning, krukjes en voetenbankjes. Ondanks
dit scala aan stoelen werd iedereen geacht om in het bijzijn van de koning te gaan
staan. De toestemming om tegenover de majesteit te gaan zitten was een begeerd
privilege alhoewel er alleen een simpele kruk beschikbaar was. Door de eeuwen
heen is het hebben van stoelen typisch iets voor de welvarende. Minder welvarende
individuen gebruikte krukjes zonder uitgebreide rugleuning wat zo hun sociale
status uitte.
Rond de 19e eeuw werd het bezitten van een stoel steeds gewoner en elk familielid
had op z’n minst een stoel aan de eettafel. Toen ook nog de mogelijkheden beschikbaar waren om sneller stoelen te produceren had iedereen de mogelijkheid op een
stoel. De verbeteringen in de productiecapaciteit was niet de enige reden voor het
verspreiden van gebruik van stoelen. Het aantal mensen die zittend werk deden
steeg hierdoor. Een handeling die voorheen enkel voor de elite was werd ineens
gewoon voor de volledige populatie en in zekere mate ook een vereiste. Tegelijkertijd
vervaagde langzamerhand de sociale waarde van het zitten.
Ondanks de snelle evolutie van de stoel houd je nog steeds het gevoel van de traditionele stoel en zijn hiërarchische betekenis in je achterhoofd. In bijvoorbeeld de
Verenigde Staten wordt een dure bureaustoel “executive chair” genoemd. Als je nader
kijkt naar de “executive chair” en deze vergelijkt met “task chair” dan valt je misschien op dat het enige verschil is dat de “executive chair” (die groter en belangrijker
is) een hogere rugleuning heeft. De stoel wordt nog steeds in verband gebracht met
sociale relaties, gelijkheid en toegankelijkheid. Iemand een stoel aanbieden is nog
steeds een manier om te laten zien dat je iemand goedkeurt en als gelijke ziet omdat
je niet het beeld wilt creëren dat je heerst als de Zonnegod.
Tegenwoordig zijn alle belangrijke elementen van jouw dagelijks leven zoals school,
werk, eten, vrienden en zelfs bijblijven dmet huidige evenementen beschikbaar
zittend op ongeveer 1 meter van de grond. De stoel biedt iedereen een intrinsieke
waarde en een plaats in onze samenleving. Een positie die ontspannend is en ook
andere mogelijkheden biedt. Onze samenleving met de waarden tolerantie en
toegankelijkheid biedt een uitstekende markt voor de stoel als een middel voor het
ontwikkelen van relaties en gelijkheid. Deze slimme tactiek heeft een exceptionele
sterke status in je dagelijks leven bereikt.

TECHNOLOGISCHE REVOLUTIE
De geest is slim, het doet alles zo gemakkelijk mogelijk. Aan de andere kant
kun je zeggen dat geest lui is omdat het normaal gesproken, als er een keuze is,
de makkelijkste methode kiest die er is. Technologie die specifiek ontwikkeld
is om het werk ingewikkelder, veeleisender of meer van onze vrije tijd pakt
zal nooit populair worden. De meeste mensen kunnen alles wat het leven fy-
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siek gemakkelijker maakt niet weerstaan. Bijna niemand wijst de kans om in
hun vrije tijd zichzelf te vermaken voor de tv of achter de computer af. Deze
aangeboren intelligentie, bedoeld om luiheid te zoeken, is ook een van de drijvende krachten achter de technologische ontwikkeling. Het heeft je efficiënter
gemaakt met als doel het vergroten van welvaart en het creëren van meer vrije
tijd. Het doel is positief maar helaas zijn er vele consequenties aan verbonden.

DE TWEE GEZICHTEN VAN DE CUBA CRISIS
Technologie heeft onze welvaart vergroot en de levenstandaard verbeterd
maar ook een obesitas epidemie gebracht. Aan het einde van de Koude Oorlog, eind jaren 80, had Cuba te maken met grote financiële problemen. Als
gevolg hiervan was het lastig om aan voedsel en brandstof te komen en het
openbaar vervoer was compleet verlamd. De fysieke activiteiten groeiden
omdat de industriële en agrarische taken met de hand moesten worden volbracht. Lopen en fietsen vervingen gemotoriseerde voertuigen. De Cubaanse regering deed alles wat in hun macht lag om haar burgers te helpen en
schafte, naast andere zaken, meer dan een miljoen fietsen aan voor hun gebruik. Doordat de consumptie van voedsel ook daalde werden de Cubaanse
burgers gemiddeld 5,5 kilogram lichter en daalde het percentage overgewicht
bij de bevolking met 50%. Door deze veranderingen daalde het aantal gevallen van diabetes met 53 %, halveerde de sterfte door diabetes en was
er een derde minder gevallen van cardiovasculaire ziektes. Tussen 1993 en
1996 verbeterde de Cubaanse economie en steeg het aantal gevallen van
overgewicht. Rond het jaar 2010 was het aantal mensen met overgewicht
verdrievoudigd en het aantal gevallen van diabetes met 140% gestegen ten
opzichte van de statistieken die gepubliceerd waren voor de Cubaanse crisis.
Als gevolg van de crisis hebben de sociale en economische uitdagingen veel
geëist van de volharding van Cubanen in hun dagelijkse leven. Het gebrek aan
voedsel was voor sommige individuen aanleiding om maaltijden over te slaan,
hetgeen ervoor zorgde dat tegen het einde van de crisis het aantal zenuwziektes was gestegen. De moeilijke jaren die Cuba onderging waren niettemin een
mooi voorbeeld hoe de eliminatie van technologie de gezondheid en welzijn
van een totale bevolking kan verbeteren. Geen enkele bevolking verdient de
lijdensweg die Cuba onderging tijdens de crisis. Hopelijk zal geduld en balans
tussen deze twee extremen in de toekomst in andere landen worden bereikt.
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Degene die geboren
zijn na 1983
zullen nooit een wereld
kennen zonder
“light” frisdrank.
Degene die geboren
zijn na 1987
zullen ongetwijfeld wel
eens in slaap gevallen zijn
met een Gameboy
in hun handen.

Degene die geboren
zijn na 1993 hebben altijd
via het internet informatie kunnen
vinden en zijn in staat geweest
om te praten met robots.

Degene die geboren
zijn na 1989
hebben nooit een autoraam
handmatig naar beneden hoeven
draaien en wenden zich naar de
virtuele realiteit om hen te steunen
tijdens moeilijke tijden.

Degene die geboren
zijn na 1980
zullen nooit weten hoe
het leven
er uit zou zien als
de televisie
geen afstandsbediening
zou hebben.

Degene die geboren
zijn na 1994
hebben in een wereld geleefd
waarin verslaafd zijn aan het
internet de realiteit is.

De technologie heeft niet alleen je gewoontes op het werk en de tijdsplanning
efficiënter gemaakt, maar het heeft ook jouw wereld veranderd. De veranderingen in vraag is sneller dan ooit tevoren. Op het Beloit College in Winsconsin
zijn meer dan 10 jaar lang de levenservaringen van studenten onderzocht en
verzameld. Weet je nog hoe je leefde voordat de afstandsbediening er was?
Zoals je hebt geobserveerd, is je leven in een verbazingwekkend tempo veranderd. Iedere generatie ziet de wereld vanuit een ander oogpunt. De technologie
is in een dusdanige wijze in je leven gebracht dat iets wat eerst gezien werd als
luxe nu is geworden tot iets waar je niet meer zonder kunt leven. Afstanden en
grenzen zijn vervaagd en de ideeën, ervaringen en netwerken van deze wereld
zijn samengesmolten. Je bent in staat om te krijgen wat je wilt en te gaan en
staan waar en wanneer je wilt. Tegelijkertijd heeft de technologie je nieuwe mogelijkheden gegeven; het heeft je leven veranderd en versneld tot een ongekende
snelheid. Je gebruikt technologie niet langer alleen voor bepaalde gevallen, je
bent er verslaafd aan geworden. Als gevolg hiervan ben je helaas verslaafd geraakt aan passiviteit.
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EERSTE STAPPEN NAAR DE REVOLUTIE VAN NATUURLIJK TRAINEN
Het woord “natuurlijk” is “in” en een huidige trend. Misschien wordt de populariteit van “natuurlijk” gestuwd vanuit een bepaald verlangen. Het verlangen
naar vroeger toen de mensen in harmonie leefden met de omgeving en waarin
het landschap werd gerespecteerd en elke dag onze beslissingen stuurden. Je
voelt je geen onderdeel meer van de natuur; deze binding moet je enigszins zelf
uitzoeken. Er is een gat gegroeid tussen onze huidige levensstijl en de manier
waarop je ooit hebt geleefd waardoor je bent gaan nadenken over oefeningen als
een speciaal maatschappelijk fenomeen waaraan je moet deelnemen naast alle
andere taken in jouw dagelijks leven.
Dit roept veel vragen op: ben je de waarde van beweging en zijn natuurlijke
plaats in je leven vergeten? Is de vreugde van een gezond leven uit jouw handen
gerukt zodat het als product kan worden gekocht om je gevoel van eigenwaarde
tegemoet te komen net als andere materiële goederen? Kies je ervoor om oefeningen te doen voor elk andere reden dan het verhogen van onze gezondheid,
energie niveau en imago? Heeft de studie naar oefeningen en gezondheid onze
maatschappij verdeeld in een geprezen en georganiseerd sekte van “exercisers”
en een roddelende en vage stam van mensen die alleen maar zitten? Is het verlangen naar het gebruik van onze benen iets meer geworden dan een behoefte
om bij deze nobele en fysiek actieve groep van de samenleving te horen?
Een groeiend aantal individuen vindt het nodig om een brug te slaan naar
een meer ecologische levensstijl door het nuttigen van natuurlijke producten,
recyclen en het gebruik van openbaar vervoer. Helaas is een natuurvriendelijke
en ecologische manier van leven niet vaak gekoppeld aan het meest belangrijke
deel, wat bovenaan moet staan op het lijstje van een ieder die op een ecologische manier denkt. Dat belangrijke deel is jouw lichaam. Daarom lanceer
ik de term “natural exercise”, in het Nederlands ‘’natuurlijk trainen’’ om
je dagelijkse keuzes te sturen en hiermee je gezondheid en natuurlijke functies
van het lichaam mee van dienst te zijn. De term “natural exercise” beslaat alle
bewuste en onbewuste fysieke activiteiten en daarmee alles dat jouw spieren
activeert. Natural exercise gaat niet alleen over sport en training en is zeker niet
alleen bedoeld om op een loopband te gaan lopen waarbij je in de sportschool
naar de spiegel staart. Natural exercise propageert dat je lichaam wordt gebruikt
zoals het eigenlijk is bedoeld. Iedere beweging is belangrijk en elke stap brengt
je daarmee dichterbij wat je lichaam van oorsprong hoort te doen.
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Natural exercise is niet gebaseerd op tijd, heeft geen specifieke locatie nodig.
Het vraagt niet om een speciale stijl of techniek, geen materiaal of kleding
en zelfs speciale doelen zijn totaal overbodig. Natural exercise kan worden
omschreven als gemakkelijk, toegankelijk, volledig en voornamelijk goed in je
vel zitten. Natural exercise is iets dat je lichaam nodig heeft en is daarmee een
fundament voor je gezondheid.
De moderne werkcultuur denkt dat je lichamen een grap is. De ergste vijanden
voor natural exercise zijn jouw stoel, auto, televisie, computer, lift, roltrap en
jouw in het algemeen drukke leven. Gelukkig heeft natural exercise genoeg
vrienden waaronder: fietsen, lopen, paadjes bij meren, trappen, regenachtige
bossen, zonnige ochtenden, spelletjes met vrienden, honden, groene parken,
staande werkplekken, intensief werk, kwalitatief goede schoenen, exercise ballen, getalenteerde groep van bewegingsinstructeurs, blijheid, energie en plezier.
Natural exercise biedt voor iedereen de mogelijkheid om altijd te kunnen bewegen. Elke dag bewegen is leuk en gemakkelijk en moedigt gezondheid en welzijn aan bij jezelf en anderen. Natural exercise is niet alleen voor de gezondheid
maar speelt ook een centrale rol in zowel fysieke als psychologische gezondheid.
Natural exercise geeft het leven een betekenis, waarde en kwaliteit. Het verbetert de kwaliteit van slapen, vermindert stress en ondersteunt je sociale relaties.
De beste manier van natural exercise is de manier die bij je past en is het meest
effectieve middel tegen zelfs de meeste aantrekkelijke sofa.
Huidige fitness methoden streven meestal naar perfectie. Dit is niet per definitie slecht, maar de waarheid is dat de meesten van ons zich bevinden tussen
perfectie en luiheid. Kijkend naar de realiteit is het onmogelijk om te blijven
voldoen aan de veelal extreme trainingsvoorschriften. In het geval dat het streven naar perfectie je depressief maakt, wil ik graag dat je “normaal doet” en het
“gewoon zijn” omarmt. Op het moment dat je de kleine dingen vaak doet ben
je er zeker van dat je meer vooruitgang boekt dan wanneer je de grote dingen
niet doet.
De schoonheid van natural exercise is het feit dat het jouw dagelijks leven IS. Het
forceert je niet om perfect te zijn maar het getuigt van het feit dat je voorbereid
bent op elke stap die je zet. De natural exercise revolutie verlaagt de drempel van
bewegen naar een haalbaar niveau ongeacht je leeftijd, grootte, mogelijkheden of
houding. Natural exercise behaalt perfectie vanuit het normale.
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VAN THEORIE NAAR PRAKTIJK
Het woord “natuurlijk” is “in” en een huidige trend. Misschien wordt de populariteit van “natuurlijk” gestuwd vanuit een bepaald verlangen. Het verlangen
naar vroeger toen de mensen in harmonie leefden met de omgeving en waarin
het landschap werd gerespecteerd en elke dag onze beslissingen stuurden. Je
voelt je geen onderdeel meer van de natuur; deze binding moet je enigszins zelf
uitzoeken. Er is een gat gegroeid tussen onze huidige levensstijl en de manier
waarop je ooit hebt geleefd waardoor je bent gaan nadenken over oefeningen als
een speciaal maatschappelijk fenomeen waaraan je moet deelnemen naast alle
andere taken in jouw dagelijks leven.
WAAR KOMEN AL DIE ZITUREN IN HEMELSNAAM VANDAAN?

De tijd die je besteedt aan zitten loopt op tot een schokkend aantal uur omdat
heel veel zaken in ons leven zittend worden afgehandeld.
Op een normale dag zit je ongeveer:
• 5 uur en 41 minuten op het werk.
• 1 uur en 23 minuten tijdens het eten.
• 43 minuten tijdens het lezen.
• 2 uur en 12 minuten televisie kijken.
• 6 minuten tijd besteden aan familie.
• 45 minuten achter de computer (thuis), en dit aantal blijft toenemen.
Tijdens verschillende levensfases zitten we (per dag):
• Kleuterschool: 6 uur en 40 minuten.
• Basisschool: 8 uur en 0 minuten.
• Middelbare school: 8 uur en 54 minuten.
• Volwassenen: 9 uur en 7 minuten.
Het aantal uur dat wordt besteedt aan zitten in verschillende beroepen (per dag):
• Kantoor medewerkers: 6 uur en 40 minuten.
• Medewerkers Klantenservice: 5 uur en 32 minuten.
• Docenten: 4 uur en 55 minuten.
• Ondernemers: 7 uur en 18 minuten.
Zitten in blokken van een half uur:
• Bij kantoor werk ongeveer 41 % van de werkdag.
• Tijdens vrije tijd ongeveer 23 % van de tijd.
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Kinderen zitten 97% van de tijd in een les.
Volwassenen zitten 9-11 uur per dag.
82 % van de mensen die op kantoor werken volgen niet het advies om na elk
half uur zitten een pauze te nemen.
Hoe zijn je zituren opgebouwd?
Waar vinden jouw zituren plaats? Met behulp van de onderstaande tabel kun
je bekijken hoeveel uren je zittend gemiddeld per dag verwacht te spenderen in
de afgelopen week (7 dagen).
Hoeveel uur?

Hoeveel uren verdeeld over blokken
van een half uur?

Verplaatsen naar werk/school
Op werk/school
Computergebruik (buiten werk/
school)
TV kijken
In je vrije tijd (niet achter een
scherm)
Overige, waar?
Totale zittijd

Tabel 4: Persoonlijke scores op zituren.
TOT WELKE GROEP BEHOOR JIJ?

Minder dan 4 uur per dag
Gefeliciteerd! Je bent erg actief in je dagelijkse leven. De totale tijd die jij besteedt aan zitten is minder dan de gemiddelde medemens. Onthoud dat je voor
jezelf blijft zorgen en af toe rust neemt zodat je volledig kunt herstellen van
jouw hoge niveau van dagelijkse fysieke activiteiten.
4-8 uur per dag
De totale tijd die je besteedt aan zitten is, vanuit het standpunt van gezondheid,
acceptabel. Je houdt jouw lichaam actief gedurende de dag. Denk er aan om
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rustpauzes tussen het zitten door te nemen en blijf oefeningen doen en bewegen.
8-12 uur per dag
De totale tijd die je besteedt aan zitten is aan de hoge kant en brengt een risico
mee voor je gezondheid. Denk er aan dat je pauzes neemt tussen het zitten door
en als het mogelijk is verlaag die tijd door gedurende de dag actief te blijven.
Het grootste gedeelte van de “Westerse wereld” valt in deze categorie.
Meer dan 12 uur per dag
De totale tijd die je besteedt aan zitten is erg hoog en brengt hoge gezondheidsrisico’s met zich mee omdat je lichaam de gehele dag passief is. Je zult erg
profiteren wanneer je minder tijd besteedt aan zitten door pauzes gedurende de
dag in te lassen.
ENKELE PRAKTISCHE EN LUDIEKE TIPS:

• Om vragen te voorkomen over waarom je altijd staat tijdens de koffiepauzes,
creëer je een plek aan een bartafel zonder stoelen. Het is natuurlijker om te
staan aan een bartafel.
• Begin de traditie van “Sneaker Friday” op je werkplek of op school. Wanneer iedereen sportschoenen draagt in plaats van nette schoenen dan is de
activiteit leuk en sociaal geaccepteerd.
• Hang een poster op in een openbare ruimte met daarop de tekst: “Staanplaats,
het is toegestaan om hier te staan en vet te verbranden”. Je maakt bewust
een keuze die sociaal acceptabel is en je kunt eventueel een paar lachers op
je hand krijgen.
• Voorspel of meet hoe actief je bent in je dagelijkse leven. Wanneer je er
achter bent gekomen hoe vaak je zit en welk effect jouw dagelijkse taken
hebben op de totale tijd dat je zit, dan is het makkelijker om bewuste keuzes
te maken omdat je de behoefte om te veranderen weet en je duidelijk hebt
op welke veranderingen jij je de focus moet leggen.
• Werk met een movement tracker waarmee je meet hoeveel stappen je per
dag maakt. Schaf eventueel een Apple watch aan welke onder meer meet of
je voldoende tijdsmomenten per dag staat.
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DE WETENSCHAP:
DE FEITEN OVER ZITTEN
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D

e samenleving waarin je leeft vecht tegen ziektes die steeds
meer voorkomen. Onder andere hart- en vaatziektes,
diabetes, vele soorten van kanker en een vroegtijdige dood
zijn een gevolg van de stijging van de standaarden in onze
levensstijl. Deze ziektes houden het politieke debat gaande
vanwege de stijgende ziektekosten en zijn een zware last
voor mensen en hun gezinnen. Daarnaast houdt deze nadelige trend onderzoekers bezig die erachter proberen te komen hoe bepaalde ziektes tot stand zijn
gekomen, waardoor ziektes zich verspreiden en welke methodes er zijn om
ziektes te behandelen. Er zijn veel redenen voor de verspreiding van ziektes,
maar één reden steekt er bovenuit: mensen zijn steeds minder fysiek actief. Een
gebrek aan lichamelijke inspanning is het begin van een lange reeks van kleine,
verschillende ziektes.
• Onvoldoende lichaamsbeweging veroorzaakt 5,3 miljoen voortijdige sterfgevallen per jaar.
• Dat 9% van de jaarlijkse sterfgevallen ter wereld.
• In de Verenigde Staten gaat elke 44 seconden iemand dood door gebrek aan
lichamelijke inspanning.
• 1,3 miljoen levens zouden jaarlijks gered worden als de inactiviteit met 25%
daalde.
Gezondheidsrisico’s zijn gerelateerd aan een inactieve levensstijl. De enige
oplossing om een passieve levensstijl en daarbij een ongezonde levensstijl, te
stoppen was door jezelf aan te zetten om te gaan trainen. Aanbevelingen op
het gebied van lichaamsbeweging en gezondheid hebben je geleerd, dat slechts 150 minuten per week besteden aan training een positieve invloed heeft
op je gezondheid. Wetenschappelijk bewijs achter deze aanbevelingen is zeker
aannemelijk en als deze aanbevelingen gevolgd worden, kunnen vele ziektes
voorkomen worden.
De aannames met betrekking tot de voordelen van training zijn lang toonaangevend geweest. Het is geen wonder dat mensen moeite moeten doen om argumenten tegen training te vinden. Want, wanneer bijvoorbeeld astronauten
na hun missie op aarde terugkomen, kunnen ze hun benen niet meer goed
gebruiken. Onderzoekers onderzochten zorgvuldig de redenen achter deze veranderingen en kwamen met een opmerkelijke conclusie. De conditie van de
astronauten was verslechterd, omdat door het gebrek aan zwaartekracht in de
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ruimte hun lichaam niet meer verplicht was om hun spieren overeind te houden. Deze verandering veroorzaakt een kettingreactie die de astronauten zwak,
traag en ziek maakt.
Let op! Dit gebeurt ook tijdens het zitten! Wanneer je op een stoel zit, draagt
deze stoel jouw gehele gewicht, waardoor je beenspieren niet langer hoeven te
functioneren. Je energieniveau verlaagt zich als je lichaam zich in rusttoestand
bevindt en je houding verslechtert als je rug inzakt.

ACTIEVE POPULATIES
Om de behoeften van je lichaam beter te begrijpen, is het belangrijk dat je
beseft waar jouw lichaam in eerste instantie voor is gemaakt. De perfect aanbevolen trainingen voor je lichaam vind je niet in de fitnessclub, de loopband of
in fysiologische laboratoria. In plaats daarvan moet je kijken naar de gedragingen van jagers en verzamelaars en inwoners uit de savanne, waar mensen altijd
aan lichaamsbeweging deden. Eigenlijk deden ze niet aan fysieke activiteiten,
ze waren fysiek actief om zo elke dag te overleven.
ACHES EN HIWIS

Wie op de wereld weet wat er zich op onze planeet honderdduizenden of zelfs
miljoenen jaren geleden heeft afgespeeld? Niemand weet het precies, tenzij je
speculaties van hooggeleerden overneemt. Antropoloog Kim Hill uit de Verenigde Staten besloot om dit persoonlijk uit te zoeken. Nee, Professor Hill
gebruikte hiervoor geen tijdmachine; hij woonde dertig jaar lang in een stam
in Paraguay en in een stam in Zuidoost Venezuela. Gedurende deze dertig jaar
maakte Professor Hill mee hoe essentieel lichaamsbeweging is om te overleven.
“Ik heb een lange tijd doorgebracht tijdens het jagen met twee groepen: de
Ache en de Hiwi. Beiden waren erg verschillend. De Ache jaagt elke dag van het
jaar wanneer het niet regent. Recente GPS data die ik bij hen verzamelde, duidt
aan dat de gemiddelde afstand die ze afleggen tijdens het zoeken naar voedsel
ongeveer 10 kilometer per dag is. Per dag overbruggen ze daarnaast in zeer hoog
tempo wel 1 tot 2 kilometer. Sommige bezigheden zijn zeer vermoeiend en
kunnen soms langer dan een uur duren.
Ache jagers nemen vaak een rustdag na een dag waarin ze extra hard hebben
moeten werken. Daarnaast zorgt ook de regen in de amazone ervoor dat ze
soms een kleine taak over meerdere dagen moeten uitspreiden. In principe is
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het grootste deel van de tijd een matige dag. Soms zitten er moeilijke dagen tussen, die meestal gevolgd worden door een zeer gemakkelijke dag. De moeilijkheid van het gebied heeft me zeer verbaasd: de Ache moeten de hele dag om de
20 seconden lage takken en wijnstokken vermijden, klimmen over omgevallen
bomen, zich verplaatsen tussen verwikkelde doornstruiken, et cetera.”
“De Hiwi daarentegen jaagden als enigen 2 tot 3 dagen per week en vaak vertelden ze me dat ze op een bepaalde dag toch niet zouden gaan, omdat ze ‘moe’
waren. Ze zouden dan thuis blijven om te werken aan hun gereedschappen.
Hun reis was niet zo inspannend als die van een Ache: ze jaagde veelal per kano
en hun bezigheden waren meestal korter. Toen ik met de Machinguenga, Yora
en Yanomamo indianen in 1980 jaagde, waren mijn dagen vele malen gemakkelijker dan bij de Ache. Vrijwel al deze groepen kiezen voor een rustdag na een
zware dag.”
“De Ache praten en zingen zelfs tijdens sommige jachten, maar tijdens lange
afstanden is praten te zwaar. De mannen
praten met elkaar totdat hun snelheid is
opgelopen rond de 3 kilometer per uur,
dat in een dichtbegroeide jungle een flink
tempo is. Normaal zoeken ze in een vrij
rustig tempo van ongeveer 1,5 kilometer
Er is een volk dat in de moper uur. Het jagen op apen kan zeer verderne wereld leeft en erin is
moeiend zijn, omdat apen telkens 20 tot
geslaagd om technologische
30 seconde sprinten tijdens hun vlucht
ontwikkelingen te vermijden
naar bescherming. Deze kleine sprints
door zich vast te houden aan
kunnen zelfs voor een periode van twee
hun eigen moraal.
uur aanhouden. Dit voelt vrijwel hetzelfde als het houden van zeer lange sessies
van zware sprints.”

”

“Zowel mijn afgestudeerde student Rob Walker als Richard Bribiescas, beide
studenten van Harvard, waren onder de indruk van de resultaten van de stappentest van de Ache. Veel van de mannen tussen de 35 en 55 jaar toonden een
hogere zuurstofopname in vergelijking met Amerikanen van dezelfde leeftijd.
Over het algemeen hebben jagers en verzamelaars een goede conditie, mits ze
nog niet zijn blootgesteld aan moderne ziektes en voeding die ze tegenkomen
zodra ze contact maken met de moderne buitenwereld. Ik wil hun capaciteiten
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niet overdrijven, maar ze zijn wat je zou verwachten wanneer je een genetische
kruising neemt van mensen en ze een levenslange fysieke training op gemiddeld
en hoog niveau laat doen. De meeste tijd tijdens de jacht bestaat uit zoektijd en
niet uit achtervolgingstijd, waardoor een groot deel van het uithoudingsvermogen tijdens lange afstanden wordt aangesproken. Dat komt hoofdzakelijk door
het ruige terrein en het dragen van een zwaar gewicht als de jacht succesvol is
verlopen.”
Over het algemeen namen vrouwelijke jagers en verzamelaars niet deel aan de
jacht. Ze bleven liever fysiek fit door essentiële dagelijkse taken
uit te voeren. Een schatting is dat zij in groepen elke
tweede of derde dag voedsel uit de bossen verzamelden. Groenten, fruit, bessen, noten en planten,
evenals kleine dieren waaronder zoogdieren,
schildpadden, hagedissen, kikkers, schaaldieren, insecten, vogels en eieren werden
op tafel opgediend als beloning voor het
urenlange verzamelen in het bos. Zwaardere taken maakten ook deel uit van het
dagelijkse leven van vrouwen. Naast het
zorgen voor voedsel, droegen ze water en
hout naar het kamp en hielpen vaak mee om
de vangst te slachten.
Daarnaast moesten de vrouwen hun kinderen tillen tijdens het graven, klimmen, zakken en strekken
tijdens de lange reizen. Er wordt geschat dat vrouwen hun
kinderen droegen totdat ze 4 jaar oud waren, waarmee het aantal afgelegde
kilometers reizen terwijl je een kind draagt oploopt tot 5000 kilometer! Andere
taken die vrouwen volbrachten waren het maken van gereedschap, bouwen en
repareren van huizen, afslachten van dieren, koken van voedsel en natuurlijk
het onderhouden van sociale relaties. Daarnaast waren groepsdansen een manier om hun vrije tijd door te brengen. Het dansen duurde soms urenlang en
kon op meerdere nachten per week plaatsvinden.
AMISH

Er is een volk dat in de moderne wereld leeft en erin is geslaagd om technologische ontwikkelingen te vermijden door zich vast te houden aan hun eigen
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moraal. De Amish is een protestantse groep die oorspronkelijk uit Zwitserland
komt en die in 1727 verhuisde naar de Verenigde Staten. Tegenwoordig leven
de Amish in 26 staten in de VS en in Ontario in Canada. De Amish leven afgezonderd van de buitenwereld en eenvoud is hun hoofdmoot. Hun kleding,
levensstijl en overtuigingen zijn gebaseerd op geweldsloosheid en traditiebehoud in plaats van ontwikkeling en technologie. Landbouw hoort bij de Amish
ook tot hun primaire manier van leven. Amish mannen bewerken hun velden
met behulp van paarden, ze wandelen of reizen te paard en werken samen om
andere taken voor de gemeenschap uit te voeren. Amish vrouwen zijn meestal verantwoordelijk voor de zorg van hun kinderen, het koken en schoonmaken. De Amish volgen alleen hun eigen regels, gebruiken geen machines die
op benzine lopen om mee te reizen en ze maken daarnaast geen gebruik van
elektrische apparaten.
Een groep onderzoekers uit de Verenigde Staten wilde onderzoeken in welk
opzicht moderne technologie van invloed is op lichaamsbeweging. Vanwege
het feit dat het vrijwel uitgesloten is om dit onderzoek in onze maatschappij
uit te voeren, besloten de onderzoekers een bezoek aan de Amish te brengen.
De onderzoekers vroegen de Amish leiders toestemming om onderzoek door
middel van persoonlijke gesprekken te doen.
De respondenten van deze studie werden bevraagd op hun dagelijkse hoeveelheid lichaamsbeweging en voor onderzoeksdoeleinden werd gevraagd of zij een
stappenteller om hun taille wilden dragen. De onderzoekers waren bezorgd of
de stappenteller wel bij de normen en waarden van de Amish zou passen, maar
de leider verzekerde de onderzoekers ervan dat het apparaat geen probleem
opleverde als het alleen binnen de aangegeven onderzoeksperiode gedragen
werd. Het is toegestaan voor Amish om met de auto te reizen, mits zij niet zelf
rijden. Bij de Amish mag ook hun bloeddruk gemeten worden, als een arts
aangeeft dat dit nodig is.
Volgens de ingevulde vragenlijsten, voerden de Amish mannen 10 uren per
week fysiek zwaar werk uit. En daarnaast nog 43 uren per week matig intensief werk. De mannen liepen ongeveer 12 uren per week en, wat het meest
verbazingwekkend is, ze zaten slechts voor 3,3 uren per dag. Vrouwen hadden
vergelijkbare resultaten, maar deden minder fysiek zwaar werk dan mannen.
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Volgens de stappenteller maakten de Amish mannen meer dan 18.000 stappen per dag, terwijl de vrouwen ruim 14.000 stappen per dag noteerden. Het
grootste aantal stappen werd gemeten bij een mannelijke boer die zijn akker de
hele dag door bewerkt door achter zijn vijf Belgische paarden te lopen. Aan het
eind van de dag gaf de stappenteller van de man maar liefst 51.514 stappen aan!
De dagelijkse hoeveelheid lichaamsbeweging van de Amish ligt duidelijk ruim
boven de huidige aanbevelingen. In feite is de hoeveelheid dagelijkse lichaamsbeweging van de Amish even groot als die van een langeafstandsrenner, hoewel
hun dag voornamelijk bestaat uit minder zware arbeid dan uit trainingen. De
Amish hechten waarde aan fysieke arbeid en zij hebben gekozen voor een levensstijl die bestaat uit ingetogenheid, sterke familiebanden en hun gemeenschap gaat boven technologie. Uit deze studie kun je opmaken dat houding en
technologie een significant effect heeft op je dagelijkse hoeveelheid lichaamsbeweging.

VERPLAATS ALLEEN WANNEER JE MOET,
RUST WANNEER JE KUNT
Om beter te begrijpen hoe jouw lichaam functioneert, kun je aan de hand
van een historisch perspectief de fysieke eisen van de omgeving bestuderen.
Lichaamsbeweging was noodzakelijk voor het vinden van voedsel, dat van essentieel belang is om te overleven. Omdat een succesvolle jacht nooit gegarandeerd kon worden, waren afwisselende tijden van feestmaaltijden en hongersnood normaal. Ook wisselde de hoeveelheid lichaamsbeweging tijdens een
succesvolle jacht. Om deze grote verschillen te overleven, leerde ons lichaam
om zich economisch en effectief aan te passen. Hoe meer ons lichaam in staat
was om energie op te slaan wanneer het beschikbaar was, des te minder energie ons lichaam verspilde en waardoor er meer energie beschikbaar was tijdens
moeilijke tijden.
Als energie efficiënt wordt opgeslagen in de vorm van vet, dan kan dit effectiever gebruikt worden als brandstof tijdens hongersnood. Deze schommeling
van energiebalans speelt nog steeds een centrale rol in je lichaamsfunctie. Als je
in een negatieve energiebalans verkeert, vindt een aantal fysiologische, biochemische en gedragsmatige veranderingen plaats. Als er voedsel beschikbaar is en
er een positieve energiebalans is, probeer je deze energie zo efficiënt mogelijk op
te sparen omdat je lichaam zich voorbereidt op de toekomst. Verbruikte energie
wordt efficiënt omgezet in vetmassa als je jouw spieren niet voldoende gebruikt.
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Naast het besparen van energie is het slim om zo veel mogelijk energie te verbruiken. Want wat is nou een betere bron van energie dan vetten en suikers?
Vetten voelen goed aan in onze mond en zorgen ervoor dat onze smaakpapillen genieten. Het eten van vetten activeert het “plezier gebied” in je hersenen
en helaas werkt dit voor suikers op dezelfde manier. Als je deze feiten aan de
hand van een historisch perspectief bekijkt, wordt dit mechanisme ondersteund
vanuit het standpunt van overleven. Hoe meer en hoe makkelijker het is om
energie te verbruiken, des te beter kun je een hongersnood overleven. Je hebt
namelijk een soort van instinctief gevoel dat je aanmoedigt om ‘te verplaatsen
wanneer je moet, te rusten wanneer je kunt’. Honger, of in ieder geval de dreiging dat voedsel opraakt, is een sterke motivatie om te bewegen.
Voorheen waren deze bijzondere kenmerken van je lichaam essentieel om te
overleven, maar tegenwoordig zijn deze kenmerken blootgesteld aan een samenleving van mensen die zitten en die vet en suikerhoudend voedsel eten. Tijd en
inspanning zijn niet langer nodig om voedsel te verkrijgen, omdat voedsel altijd
beschikbaar is. Calorierijk voedsel vult je lichaam de hele dag door, terwijl je
alleen maar zit. Dit zorgt ervoor dat al deze energie wordt opgeslagen. Helaas
heeft je lichaam niet genoeg tijd om een mechanisme te ontwikkelen dat met
een te grote overvloed aan energie om gaat, waardoor deze last op jouw maag
ligt. Je eeuwenoude genen moeten zich in een raptempo aanpassen om deze
verandering aan te kunnen. Steeds dikker worden is daardoor de natuurlijke
reactie van je lichaam.

Jouw lichaam kent je het beste
Jouw lichaam is een verstandige ‘’machine’’ en het past zijn functies aan de
omgeving aan met bewonderenswaardige vaardigheden. Ondanks dat er grote
variatie is in ons dagelijks energieverbruik, schommelt het lichaamsgewicht bij
de meeste mensen met slechts 0,5% gedurende een periode van twee maanden. Je centrale zenuwstelsel verzet zich tegen wijzigingen in het dynamische
evenwicht door een aantal complexe processen die zijn opgenomen in gedragsverandering, veranderingen in de stofwisseling en verandering in de hormonale
afscheiding. Het verliezen van gewicht is naast je huidige levensstijl nog moeilijker vanwege je biologische achtergrond. Vanwege historische redenen spoort
je lichaam gewichtstoename aan en probeert het gewichtsverlies te vermijden.
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Je lichaam heeft een complex arsenaal aan mechanismen om je energiebalans
te behouden. In feite is vet zelf een actieve regelaar van hormonen en is je
lichaam nogal gevoelig voor verandering in de lichaamssamenstelling. De meest
‘bekende’ van deze hormonen is waarschijnlijk leptine, dat ook wel het ‘honger
hormoon’ wordt genoemd. Zoals de bijnaam al aangeeft, neemt leptine afscheiding toe als de energiebalans positief is en het signalen naar je hersenen afgeeft dat je ‘vol’ zit. Leptine staat direct in verband met de vetmassa en op een
gegeven moment kan je lichaam immuun worden voor het effect van leptine. Bij
sommige mensen met overgewicht werkt het leptine niveau niet meer op een
normale manier, waardoor dezelfde hoeveelheid voedsel niet meer hetzelfde gevoel van honger geeft als vroeger. Zelfs wanneer je aan het vasten bent, neemt
je leptine niveau af om aan te geven dat het tijd is om eten op tafel te zetten.
Het werkelijke ‘honger hormoon’ ghreline is in je maag te vinden. De afscheiding van ghreline stuurt een signaal naar je hersenen dat je honger hebt. Dit
hormoon bereidt ook je pleziergedeelte van de hersenen voor op het genot
van voedsel, om ervoor te zorgen dat het daadwerkelijk calorieën opneemt.
Het eten moet echter ook ergens uitgehaald worden. Dat is de reden waarom
het hormoon orexine (hypocretine) wordt afgescheiden. Orexine verhoogt de
lichaamstemperatuur, de opwinding en zelfs jouw activiteiten: voor je het weet
ligt er voedsel voor je. Mensen die niet over de mogelijkheid beschikken om
orexine af te scheiden hebben meestal enigszins overgewicht dat te wijten
is aan een gebrek aan lichaamsbeweging. Normaal gesproken werken deze
hormonen samen en zorgen ervoor dat de energiebalans goed blijft. Maar
eigenlijk balanceert onze calorieinname altijd al iets te veel over de rand.
Om je gewicht te veranderen moet je de mechanismen in je lichaam verslaan
die proberen om het dynamische evenwicht te behouden. Meestal heeft een
toename of afname van de voedselconsumptie, of een wijziging van je lichaamsbeweging, een minder groot effect op je gewicht dan het werkelijke calorieverbruik je doet geloven. Wanneer een deel van je energiebalans wijzigt, verandert je lichaam een ander deel van de formule. Een voorbeeld hiervan is dat
je waarschijnlijk de toename van je energieverbruik tijdens een harde training
gaat compenseren door gedurende de dag minder te bewegen.
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VAN DE SAVANNE NAAR DE BANK
Jagers en verzamelaars reisden lange afstanden, zowel in tijd als in afstand, over
het land. Door de snelheid waarmee genen evolueren te bestuderen, hebben
onderzoekers aangetoond dat de levensstijl van de jagers en verzamelaars de
overhand neemt voor meer dan 84.000 generaties. Ongeveer 10.000 jaar geleden wilde een stam in het Midden-Oosten niet langer jagen voor voedsel.
Ze kwamen erachter dat het makkelijker was om voedsel te verbouwen en om
dicht bij hun woningen dieren te fokken, dan om te jagen en verzamelen in de
omliggende bossen.
Dit revolutionaire volk heeft de landbouw ontwikkeld en ze begonnen een leven dat nog geen enkel persoon of cultuur eerder had. De landbouw verspreidde zich langzaam over de hele wereld, wat geen verrassing is als je bedenkt dat
het verbouwen van voedsel om te overleven eenvoudiger en effectiever is dan
het jagen en verzamelen. Afgezien van een paar stammen in de regenwouden
van de Amazone en op de Andaman eilanden voor de kust van Bangladesh,
bestaan er geen jagers en verzamelaars meer.
De agrarische revolutie opende nieuwe deuren voor maatschappelijke ontwikkelingen. Elk lid van een stam of maatschappij hoefde niet langer een poging te doen
om voedsel te vinden, waardoor sommigen in staat waren om zich te concentreren op administratieve taken, het onderwijs, diverse planningen, de bouw en een
aantal andere taken om de samenleving meer te ontwikkelen. De mensen waren
eindelijk in staat om zich te specialiseren in verschillende taken zoals houtbewerking en architectuur zonder de druk om voedsel te vinden. De samenleving
begon zich te ontwikkelen met een snelheid wat nooit eerder meegemaakt was.

Het Nederlandse woord ‘sedentarisme’ beschrijft de verandering van de levensstijl waarbij de samenleving overstapt van een nomadisch leven naar het
verblijven op dezelfde plaats. Het woord ‘sedentair’ is van dit woord afgeleid
en beschrijft onze moderne samenleving waarin we voornamelijk bankhangen.

Duizenden jaren lang overheerste de landbouw. Steden groeiden, oorlogen
werden gevoerd en vrede werd gesloten. Gemeenschappen werden gestructureerd en ontwikkelden zich in grote omvang. In het begin van de 19e eeuw
werd de volgende grote stap gezet die de maatschappij veranderde in de maat-
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schappij hoe wij die vandaag de dag kennen. De industriële revolutie begon
in Groot-Brittannië waarbij de ‘Spinning Jenny’ en stoommachine ‘Puffing
Bill’, samen met andere innovaties, de samenleving voorgoed veranderden.
De primaire rol van de overheid was om publieke scholen te onderhouden
en te verbeteren. De welvaart steeg in een snel tempo, waardoor mensen zich
verplaatsten van het platteland naar de stad om daar hun dromen na te jagen.
Deze ontwikkeling heeft zich enige tijd in een aanzienlijk tempo voortgezet,
met uitzondering van oorlogstijd, tot aan de technologische revolutie waarin de
wereld aanzienlijk minder veranderde.
Ironisch genoeg, waar eeuwenoude levensstijlen alleen nog maar in onze geschiedenisboeken voorkomen, heeft de moderne wetenschap ervoor gezorgd dat je nu
de relevantie van deze oude levensstijlen op onze gezondheid begrijpt. Hoewel
je genen op dezelfde manier als voorheen functioneren, leef je in een maatschappij waarin iedereen zit, gestrest is en geniet van een overvloed aan voedsel.
Het is schokkend als je bedenkt dat 95% van je genen precies hetzelfde zijn
als in de tijd van de jagers en verzamelaars. Dit betekent dat je lichaam bijna
precies hetzelfde functioneert als vroeger. Als je genen je constant opdragen
om lui te zijn en om veel voedsel te consumeren, dan zijn ze ook bereid om je
gezondheid te belonen als je uit je stoel opstaat.
Wanneer je lichaam in een nieuwe omgeving terechtkomt waarin het zich moet
aanpassen, kun je je alleen maar afvragen wat de consequenties zullen zijn. Een
van de beste voorbeelden uit de geschiedenisboeken is te vinden bij de Eskimo’s
uit het Noord-Canadese eiland Igloolik. Nadat de stam voor meer dan twintig
jaar de westerse levensstijl observeerde, heeft de stam de westerse manier van
leven langzaamaan geaccepteerd. Ze zijn begonnen met het gebruiken van een
klok om voedsel van buitenaf te eten en ze maken gebruik van technologische
ontwikkelingen die hun dagelijkse taken gemakkelijker maken. Hun dagelijkse
energieverbruik is afgenomen, de consumptie van vis is gedaald en roken is
toegenomen. Bovendien zijn westerse ziektes toegenomen die voorheen voor
hen onbekend waren. Een vergelijkbaar voorbeeld is dat van de Pima-indianen uit het Zuidwesten van Arizona. Toen de Pima nog geïsoleerd van de buitenwereld leefden, was er in hun gemeenschap bijna geen sprake van obesitas.
Tegenwoordig heeft meer dan 75% van de Pima-indianen overgewicht en komt
bij 45% diabetes type 2 voor.
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De conditie van jonge mannelijke jagers en verzamelaars behoort tot de categorie ‘uitstekend’ of ‘zeer goed’ (VO2max termen), terwijl mannen van dezelfde
leeftijdsgroep tegenwoordig over het algemeen zijn ingedeeld in de categorie
‘redelijk’. De dagelijkse bezigheden van de jagers en verzamelaars, zonder speciale trainingen, waren genoeg om hen beter fysiek fit te houden. Hier kunnen
mannen van tegenwoordig alleen maar van dromen.

Bevolking en jaartal

Stappen per dag

Jagers en verzamelaars (20000 v. Chr.)

13.200-21.120 (mannen); 10.560 (vrouwen)

Amish (2002)

18.425 (mannen); 14.196 (vrouwen)

Gemiddelde van 26 studies (1966-2007)

7.473 (voornamelijk vrouwen)

Colorado (2002)

6.733 (mannen); 6.384 (vrouwen)

Volwassenen in de Verenigde Staten (2010)

5.350 (mannen); 4.912 (vrouwen)

Tabel 5: Stappen per dag voor diverse bevolkingen en jaartallen.

KRACHT VAN HET UNIVERSUM
Het wordt tijd om uit de Amazone te keren en om te onderzoeken in welk
opzicht je lichaam is beïnvloed door veranderingen in jouw levensstijl. De
eerste reis naar de ruimte heeft je aanwijzingen gegeven waardoor je de wetten
van het universum beter kunt begrijpen. Een nieuw tijdperk in de geschiedenis
brak aan toen de Russische astronaut Yuri Gagarin als eerste persoon in de Vostok 1 capsule door de ruimte zweefde. De 108-minuten durende vlucht zorgde
niet alleen voor een overwinning van de Sovjet-Unie in de ruimtewedloop
tegen de Verenigde Staten, maar heeft er ook voor gezorgd dat Yuri Gagarin
een held werd.
YURI GAGARIN

Yuri Gagarin was de eerste persoon die voor het eerst antizwaartekracht in zijn
lichaam voelde. Zwaartekracht is de kracht die twee massa’s naar elkaar toetrekt. Het is een deel van de natuur, de kracht van het universum. Zwaartekracht
houdt jou en de wereld bij wereld bij elkaar. Zwaartekracht heeft altijd deel
uitgemaakt van je leven, in tegenstelling tot bij Yuri. Als je opstaat, sta je op
tegen de kracht van de zwaartekracht. Als je wilt rusten, sta je de zwaartekracht
toe om je in bed te trekken. Zwaartekracht zorgt ervoor dat je sneller rent als
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je bergafwaarts gaat, maar zwaartekracht vertraagt ook je snelheid wanneer je
bergopwaarts rent.
Zwaartekracht heeft niet alleen invloed op alle organismen, dat wil zeggen planten,
dieren en mensen, maar het beïnvloedt ook de kleinste onderdelen van deze organismen. Organismen bestaan voornamelijk uit water. Jouw lichaam bestaat namelijk
voor ongeveer 75% uit water. Waarom trekt de zwaartekracht je lichaam dan niet
tot moes op de grond? Je lichaam is opgebouwd uit een aantal membranen die
deze vloeistoffen gescheiden houdt. Zwaartekracht trekt je bloed richting het
centrum van de aarde als je opstaat, maar de kracht van je hart zorgt ervoor dat
het bloed nog steeds omhoog naar de hersenen stroomt.
Je lichaam is er immers op gebouwd dat het niet breekt onder druk van de
zwaartekracht. Je zenuwstelsel past voortdurend lichamelijke functies
aan wanneer het de verandering voelt
die zwaartekracht op je lichaam
heeft in verschillende omstandigheden en omgevingen. Gedurende
de hele geschiedenis moesten mensen een balans vinden tussen zwaartekracht en lichamelijke functies met de
waarschuwing dat zwaartekracht een constante kracht is in het leven. Het lichaam had
geen andere optie dan om zich aan te passen.
In je dagelijks leven is het gemakkelijk om je over
te geven aan de zwaartekracht. Het voelt geweldig om op de bank te ontspannen, in bed te
liggen of om in een zwembad te zweven.
Aan de andere kant voelt het verrassend
moeilijk om tegen de zwaartekracht
in te werken. ‘s Ochtends voelt niets
beter dan in bed te blijven liggen
omarmd door de zwaartekracht. Uit
de auto stappen is lastig na lang te
hebben gezeten en het dragen van
boodschappen zorgt altijd voor een
belemmering.
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DE STRAF OM PROVOCEREND TE ZIJN
Het is goed voor te stellen dat Yuri zich waarschijnlijk een held voelde toen hij
in staat was om los te komen van de beperkingen die hij door de zwaartekracht
had. Heldenmoed is niet het enige dat astronauten/kosmonauten ervaren wanneer ze terugkeren uit de ruimte. De afgelopen decennia hebben onderzoekers
tijdens een aantal intensieve projecten opmerkelijke gevolgen met betrekking
tot antizwaartekracht waargenomen. Het verstoort je evenwicht, verzwakt je
spieren, maakt je metabolisme ongezond en vermindert je conditie aanzienlijk.
Bovendien vermindert het de kwaliteit van slapen en maakt het je mentale
gesteldheid zwakker.
Je bent eraan gewend geraakt dat dit soort veranderingen in het menselijk
lichaam alleen bij oude, zieke of gewonde personen voorkomen. Ze kunnen
met een gebochelde rug rondlopen, hun reactiesnelheid neemt af, lichamelijke functies zijn vertraagd en ze kunnen hulp nodig hebben om uit hun stoel
te komen. De veranderingen die ons lichaam oploopt door de ruimte, lijken
beangstigend veel op de veranderingen die je tijdens veroudering oploopt.
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Astronauten in de ruimte

Een zittend persoon op aarde

Zuurstofcapaciteit daalt 25% in 7 tot 14 dagen

Zuurstofcapaciteit daalt 10% per decennium

Botdichtheid neemt 10 tot 20% af

Botdichtheid neemt 1% per jaar af

Spiermassa daalt 1% per maand

Spiermassa daalt 1% per jaar

Lichaamshouding verzwakt

Lichaamshouding verzwakt

Tragere reflexen

Tragere reflexen

Toename van vermoeidheid

Toename van vermoeidheid

Vetmassa vervangt spiermassa

Vetmassa vervangt spiermassa

Functie van insuline vermindert

Functie van insuline vermindert

Testosterongehalte daalt

Testosterongehalte daalt

Groeihormoon verlaagt

Groeihormoon verlaagt

Gewrichten worden pijnlijk

Gewrichten worden pijnlijk

Tabel 6: Vergelijking tussen astronauten in ruimte en zittend persoon op aarde.

Ondanks deze nadelige gevolgen blijft antizwaartekracht fascinerend. Het is
onweerstaanbaar leuk om op een stoel te zitten, weg te zakken tussen de kussens op de bank of om het bed in te duiken. Deze rustgevende acties betekenen
echter dat je jouw spieren niet meer tegen de zwaartekracht in hoeft te werken.
Misschien gaf Neil Armstrong door op de maan te landen inzicht in de kern
van trainingen. Mag, met behulp van zijn woorden, de boodschap over natuurlijke trainingen aan de massa overdragen worden:
”Dit is een kleine stap voor een mens, maar een grote stap voor de mensheid.”

VAN DE RUIMTE NAAR HET DAGELIJKS LEVEN
Na de waarneming van de negatieve gevolgen die de ruimte op je lichaam heeft,
wilden onderzoekers nog meer tijd en inspanning besteden aan de verbetering
van de gezondheid en het welzijn van toekomstige astronauten. Helaas was het
onmogelijk om alle onderzoekers met hun apparatuur de ruimte in te sturen.
Daarom werden onderzoekers uitgedaagd om hier op aarde een betrouwbare
onderzoeksopzet te ontwikkelen. Gelukkig kwamen onderzoekers met een relatief eenvoudig ontwerp dat de antizwaartekracht van de ruimte nabootst.
Respondenten moesten verplicht voor langere tijd op bed blijven liggen, wat
ervoor zorgt dat het effect dat zwaartekracht op het lichaam heeft deels verdwijnt. Bovendien besloten de onderzoekers om het hoofdeind van het bed iets
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naar beneden te kantelen, zodat het effect groter zou zijn. Een ontwerp om de
effecten van inactiviteit op het menselijk lichaam op aarde te bestuderen was
gemaakt. Studies over bedrust lieten de feiten met betrekking tot de aanzienlijke gevolgen die inactiviteit op je gezondheid heeft zien. En hoe significant deze
gevolgen daadwerkelijk zijn:

2 dagen bedrust:
•

De bloedcirculatie vertraagt.

•

Het oppervlak van de haarvaten en het aanpassingsvermogen vermin		
dert.

•

Dit leidt tot een stijging van de bloeddruk.

5 dagen bedrust:
•

De insuline functie is met bijna 70% gedaald.

•

De opname van glucose in de spieren is sterk verminderd.

•

De bloedcirculatie in de haarvaten is verder afgenomen en de bloeddruk is
met 7% gestegen.

•

Het totale cholesterolgehalte is met 8% toegenomen.

•

De concentratie van triglyceride is met 35% gestegen.

9 dagen bedrust:
•

De functies van 4500 genen die ons metabolisme, mitochondrische functie en het mechanisme van celdeling regelen, zorgen samen voor onze
insulineresistentie en het verlaagt de kans op diabetes. Maar door 9 dagen
bedrust werken deze genen niet meer.

20 dagen bedrust:
•

De maximale zuurstofcapaciteit van een gezond persoon is met 27% gedaald. Er is waargenomen dat deze daling gelijk staat aan een veroudering
van 40 jaar!
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HET ZITLEVEN
Het eerste levende bewijs die de gevolgen van het zitten illustreerde kwam van
de Engelse epidemioloog Professor Jeremia Morris, die gespecialiseerd is in moderne sport- en gezondheidswetenschap. In 1953, zelfs voordat ruimtevluchten
plaatsvonden, verrichte Professor Morris en zijn onderzoeksteam baanbrekend
onderzoek naar buschauffeurs en conducteurs in Londen. Tijdens de studies
bleek dat hart- en vaatziekten bij de buschauffeurs en conducteurs twee keer zo
vaak voorkwamen vanwege hun inactieve houding tijdens het werk. De studie
van Professor Morris was de eerste studie die meldde dat inactiviteit een risico
voor de gezondheid is. Morris schreef later: “Wij westerlingen zijn de eerste generatie uit de geschiedenis waarin de overgrote massa van de bevolking bewust
moet trainen om gezond te worden. Hoe kan de samenleving deze collectieve
verandering aan?”
Het moment dat onderzoek naar zitten startte, begon in het jaar 2000. De Australische onderzoeker Professor Neville Owen meldde dat een toename van het
zitten en het verminderen van de hoeveelheid lichaamsbeweging de gezondheid
via verschillende mechanismen beïnvloedt. De onderzoekers constateerden het
voor de hand liggende maar belangrijke punt: de gezondheid van mensen die
helemaal niet trainen is slechter dan mensen die wel trainen. Echter, de afname
van de gezondheid is niet volledig terug te koppelen aan het niet sporten!
Naarmate dit onderwerp verder onderzocht werd, namen onderzoekers
waar dat zitten negatieve gevolgen had op de gezondheid ongeacht hoe
vaak mensen trainden, hoe gezond hun eetpatroon was, of ze rookten of
niet of dat ze wel of geen overgewicht hadden. Uit een grote studie is gebleken, dat ieder uur van televisiekijken gelijk staat met een stijging van 11%
van levensbedreigende ziektes en een stijging van 18% van doodsoorzaken
door hart- en vaatziektes. De resultaten werden gecorrigeerd op leeftijd, geslacht, tailleomtrek en fysieke activiteit in de vrije tijd. Andere onderzoekers over de hele wereld hebben vergelijkbare resultaten geconstateerd.

Zitten is dodelijk zelfs als je traint
Een recent onderzoek uit de Verenigde Staten werd uitgevoerd aan de hand
van vragenlijsten. Deze studie begon in 1995, toen onderzoekers een vragenlijst naar ongeveer een half miljoen mensen tussen de 50 en 70 jaar stuurden.
De vragenlijst bevatte vragen over dagelijkse voeding, leefomstandigheden en
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medicijngebruik. Vervolgens werd een tweede vragenlijst verzonden naar personen die geen chronische ziekten noemden. Deze tweede vragenlijst bevatte
vragen over de dagelijkse zitgewoonte en de lichamelijke activiteiten. Dit onderzoek had meer dan 250.000 respondenten.
Tijdens de 8,5 jaar durende vervolgstudie stierven ongeveer 20.000 mensen.
De onderzoekers gebruikten de databases om hun doodsoorzaak vast te stellen. De respondenten werden verdeeld in groepen op basis van hun dagelijkse
zitgewoonte en hoeveelheid lichaamsbeweging, waarna de onderzoekers keken
hoeveel individuen per groep aan hart- en vaatziekten waren overleden.

6,0
MENSEN DIE VEEL TRAINEN MAAR OOK VEEL TV KIJKEN HEBBEN DEZELFDE
KANS OP HART- EN VAATZIEKTEN ALS MENSEN DIE AMPER TRAINEN EN WEINIG TV KIJKEN

5,0

RISICO RATIO

TV-kijken in uren/per dag

4,0

Alle 1 u

5–6 u

1–2 u

>7u

3–4 u

3,0

2,0

1,0

0,0

1.0 1.1 1.4 1.4 2.0

1.3 1.3 1.5 2.0 2.4

1.5 1.6 1.8 2.0 2.6

1.9 1.8 1.9 2.4 3.5

>7

4–7

1–3

<1

2.4 2.1 2.4 3.0 4.2

Weinig/nooit

Middelmatig tot intensieve lichamelijke activiteit (uren/per week)

Figuur 6: Het verband tussen TV-kijken en training op de kans op overlijden door hart- en
vaatziektes. Op de horizontale as: de uren training per week. Op de verticale as: de kans op
hart- en vaatziektes. De referentie groep traint zeven uren per week of meer en kijkt minder
dan een uur per dag TV.

60 • Sitting is Killing

Sitting-is-killing-boek-binnenwerk.indb 60

24-11-15 10:33

De resultaten toonden aan dat de gezondheidsrisico’s aanzienlijk verhoogd
waren als je meer dan 4 uur per dag aan televisiekijken besteedt. Degenen
die meer dan 7 uur per dag naar de televisie keken, hadden dubbel zo hoge
gezondheidsrisico’s dan mensen die minder dan 1 uur per dag televisiekeken,
ongeacht hun hoeveelheid lichaamsbeweging. Het interessante is ook dat zelfs
bij groepen die regelmatig aan lichaamsbeweging deden de gezondheidsrisico’s
hoger waren bij degenen die veel televisiekeken. Bovendien waren de mensen
die tussen de 4 en 7 uur per week aan lichaamsbeweging deden, maar die
meer dan 7 uur per dag televisiekeken, slechter af dan mensen die helemaal
niet aan lichaamsbeweging deden en minder dan 1 uur per week televisiekeken.
Dezelfde resultaten zijn gebleken uit een onderzoek dat langdurig zitten en
de bijbehorende gezondheidsrisico’s heeft geanalyseerd. Zitten bleek de voornaamste voorspeller van de gezondheid te zijn. Daarnaast zijn ook gegevens
gebruikt van mensen die gezond, jong, hoogopgeleid, niet rokend, gezond
gewicht en een goed eetpatroon hadden. De relatie bij deze groep tussen
zitten en gezondheid was nog steeds erg sterk. Volgens deze studie kan zelfs
een klein beetje lichaamsbeweging de effecten van zitten of veel televisiekijken
tegengaan.

In bovengenoemd onderzoek maakte de onderzoeksopzet het mogelijk om
de invloed van verschillende variabelen en de gezondheid van de bevolking te
onderzoeken. Het is belangrijk om in je achterhoofd te houden dat deze onderzoeken niets over de individuele gezondheidsrisico’s vertellen, maar over de
relatie tussen factoren als zitten en de gezondheid van grote groepen mensen.

MAKE-OVER VOOR DE ZITTENDE MAATSCHAPPIJ
Hoewel er veel studies zijn die informatie verschaffen over de effecten van een
inactieve levensstijl, vertellen deze je niets over het effect van langdurig zitten
op individueel niveau. Het is erg moeilijk om conclusies over je dagelijks leven
te trekken uit onderzoeken waarbij individuen voor een bepaald aantal dagen
of weken in bed liggen. Deense onderzoekers kwamen met nieuw onderzoek.
De onderzoekers gingen jonge, actieve mannen werven voor deelname aan een
studie. Een voorwaarde was dat de respondenten in het dagelijks leven fysiek
actief zijn, maar ze mochten niet in hun vrije tijd aan lichaamsbeweging doen.
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Na intensieve laboratoriumstudies vroegen de onderzoekers aan de respondenten om hun dagelijkse stappen voor twee weken te verminderen. De
respondenten droegen een stappenteller om hun taille. Na de periode van
twee weken werden de intensieve laboratoriumstudies herhaald en kwamen schokkende resultaten naar boven. Het aantal stappen per dag daalde
van de aanbevolen 10.000 naar 1.500 stappen per dag, waardoor de glucoseopname naar de spieren met 17% daalde door een afname van insuline.
De viscerale vetwaarde was met 7% gestegen, terwijl de spiermassa in de benen met 3% was gedaald. Daarnaast werd duidelijk dat de maximale zuurstofopname met 7% was gedaald. In slechts twee weken tijd, zorgde de vermindering van de dagelijkse activiteiten ervoor dat deze actieve mensen het
schoolvoorbeeld werden van de inactieve, langdurig zittende maatschappij.

Zittende dieren
In laboratorium onderzoek wordt veelvuldig gewerkt met dieren. Het is voor de
onderzoekers een uitdaging om een methode te bedenken om dieren te laten
‘zitten’, omdat dieren in hun kooien bewegen en uren op tredmolens rennen.
Daarom hebben onderzoekers besloten om dieren minder actief te maken door
hun tredmolens te blokkeren. Al na 10 uren bleek dat hun insuline regeling was
afgezwakt en hun vetpercentage was gestegen. Helaas illustreert dit nog niet
helemaal de inactiviteit, omdat de dieren zich nog steeds in hun kooi vrij rond
kunnen bewegen.
Vervolgens besloten de onderzoekers om de poten van de dieren in de lucht op
te hangen. Ze hezen de dieren aan hun staart op en zo was de eerste zittende
rat ‘geboren’! Het is geen wonder dat de natuur wezens niet gemaakt heeft
om te zitten. Na 11 uur ‘zitten’ was de lipoproteine lipase activiteit met 90%
gedaald ten opzichte van een ‘normale actieve’ dag. Daar kwam bij kijken dat
121 genen die gelinkt zijn aan het omzetten van koolhydraten en suikers, het
aanmaken van nieuwe cellen en het transporteren van ijzer door het lichaam,
was afgenomen met 15 tot 20 procent. Om de activiteit van lipoproteine lipase
en deze 121 genen terug op normaal niveau te krijgen, moesten de dieren
gedurende 4 uur aan lichaamsbeweging doen.
De resultaten van deze studie zijn alarmerend, omdat de daling in de activiteit
van lipoproteine lipase gekoppeld is aan verminderde actie van insuline, ener-
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giebalans en toegenomen overgewicht. Lipoproteine lipase zorgt namelijk dat
je minder snel overgewicht krijgt.

GA NIET ZITTEN!
De volgende stap in het onderzoek is om mensen minder te laten zitten. In een
Australische studie werd bijvoorbeeld het effect van lichamelijke activiteiten op
de glucose opname na de lunch onderzocht. Tijdens de eerste proef zaten de
respondenten gedurende 5 uur en, zoals je kon verwachten, bleef de bloedsuikerspiegel hoog als gevolg van inactiviteit van de spieren zonder behulp van
glucose. Tijdens de tweede en derde proef werd aan de respondenten gevraagd
om elke 20 minuten op te staan en gedurende 2 minuten in zowel een langzaam (3,2 kilometer per uur) als matig (5,8 tot 6,4 kilometer per uur) tempo
te lopen.
Het onderbreken van het zitten zorgt er op deze manier voor dat de bloedsuikerspiegel met 27% daalt en verrassend genoeg was dit resultaat hetzelfde tijdens beide loopsnelheden. De onderzoekers concludeerden dat het onderbreken van het zitten, om daardoor een lage intensiteit van beweging te hebben,
gunstig was voor de gezondheid van de respondenten.
In Jyväskylä in Finland wordt onderzoek gedaan naar zitgedrag, waarbij wordt
bestudeerd in hoeverre het mogelijk is om het zitten in het dagelijks leven te
verminderen en wat de effecten op de lange termijn zijn op de gezondheid.
De voorlopige resultaten zijn veelbelovend: respondenten waren na slechts een
beetje advies in staat om hun dagelijks zitten tot 30 minuten te verlagen. Bovendien meldden veel respondenten een afname in nek-, rug- en schouderpijn,
vanwege het minder zitten. Het is nog afwachten wat de veranderingen over
een heel jaar zijn en in welk opzicht ze invloed hebben op gewicht, bloedcellen
en zelfs de productiviteit op het werk. Op andere plekken in de wereld zijn
onderzoekers bezig met soortgelijke grootschalige onderzoeken.
Hoewel de gezondheidsrisico’s van zitten steeds duidelijker worden, is het opvallend dat geen enkel onderzoek erin slaagt om duidelijk te maken hoe drukke
mensen zelf iets kunnen doen tegen het vele zitten in deze niet actieve maatschappij. Het combineren van je werk- en privéleven, dat gedomineerd wordt door zitten, en de uitdagingen van het gezinsleven, maakt het al moeilijk
genoeg om actief te zijn.
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Met deze uitdagingen in het achterhoofd, is een onderzoeksproject uitgevoerd
waarbij de drempel om deel te nemen aan fysieke activiteiten zo laag mogelijk
is. Onderzoekers vertelden de respondenten over de negatieve gevolgen van het
zitten, maar ook hoe gemakkelijk het is om de gezondheid te verbeteren door
simpelweg op te staan. De proefpersonen formuleerden doelstellingen die in
hun persoonlijke dagelijks leven pasten. Voorbeelden van doelen waren om
steeds vaker de trap te gebruiken, vaker staand te telefoneren, verder weg van
de ingang van het kantoor te parkeren om zo gedurende de dag meer te lopen
of om zelfs de hele weg van en naar werk te lopen of te fietsen.
Een ander belangrijk punt is om ervoor te zorgen om met het hele gezin samen
meer te bewegen. Familiedoelstellingen bevatten actieve uitstapjes naar bijvoorbeeld het kinderdagverblijf, wandelen in de prachtige natuur en om binnen
of buiten te spelen in plaats van een uur televisie te kijken. Ook is de tijd dat
kinderen zitten verminderd en hebben ze de mogelijkheid om meer fysieke
activiteiten te ondernemen en wat misschien wel belangrijker is, ze krijgen hierdoor het beste voorbeeld en de motivatie om een actieve levensstijl te omarmen.

DE DAGEN VAN ONDERZOEK NAAR ZITTEN
Het onderzoek naar de relatie tussen zitten en gezondheid is een relatief nieuwe
tak van onderzoek binnen de gezondheidswetenschappen. Een paar trainingssessies per week zijn niet langer voldoende om de kloof te dichten die het langdurig zitten op je gezondheid heeft. De radicale toename van het zitten heeft
je gedwongen om het dagelijks leven vanuit een ander perspectief te bekijken.
Het onderzoek naar zitten is exponentieel gegroeid en is op dit moment uit zijn
kinderschoenen gegroeid. Onderzoek naar zitten gaat langzaam, maar de onderzoeken zijn op dit moment in een zover gevorderd stadium dat de resultaten
ervan wereldwijde aandacht krijgen. Tussen 1999 en 2011 werden 143 wetenschappelijke artikelen over zitten gepubliceerd en dat aantal groeit nog steeds.
Veel onderzoekers voegen vragenlijsten over ‘zitten’ en lichaamsbeweging toe
aan hun onderzoeksplan.
Ondanks dit snel groeiende onderzoeksgebied heeft onderzoek naar zitten nog
een lange weg te gaan. Onderzoekers zoeken momenteel uit wat mensen motiveert om op te staan, wat voor soort omgevingen het staan aanmoedigen en
hoe deze omgevingen te gebruiken om mensen te activeren. Er is informatie
verzameld over verschillende leeftijdsgroepen, landen en over personen met

64 • Sitting is Killing

Sitting-is-killing-boek-binnenwerk.indb 64

24-11-15 10:33

verschillende dagelijkse taken, zodat een compleet beeld wordt gevormd over
de gevolgen van inactiviteit.
Onderzoeken bevatten diverse leeftijdsgroepen, van zowel kinderen als ouderen,
omdat verschillende situaties invloed hebben op het gedrag van het individu
waardoor de uitkomsten van verminderde activiteiten andere psychologische
effecten hebben op mensen uit andere leeftijdsgroepen. In grotere vervolgstudies worden de mogelijke effecten van bijvoorbeeld het vervangen van zitten
voor staan op het werk zodanig onderzocht.
De studies zijn uitgevoerd tussen verschillende leeftijdsgroepen en mensen
waarbij de lichaamsbouw onderling verschilde. Zowel de groep- als de individuele uitkomsten met betrekking tot het verminderen van zitten waren onderzocht. In de aankomende jaren wordt uitgezocht hoe vaak je moet opstaan,
hoe weinig je mag zitten en wat de optimale aanbevolen lichaamsbeweging is
voor een lang en gezond leven.
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Onderzoeksmethode

Situatie

Transversaal onderzoek
Ieder individu in een groep wordt eenmaal en
op hetzelfde tijdstip gemeten.

“CHECK” Langdurig zitten wordt geassocieerd
met een slechte gezondheid.
“NOT CHECK” Andere factoren die in verband
staan met zitten en verschillende levensfasen
(zoals scholen) zijn beter geïdentificeerd, maar
er is nog veel dat opgehelderd moet worden.

Vergelijkend / lange termijn / cohort onderzoek
Waarbij de ontwikkeling van de ziekte over
een groot aantal jaar gevolgd wordt en deze
ontwikkeling wordt met risicofactoren zoals
zitten vergeleken.

“CHECK” Bij diegenen die veel zitten of die niet
regelmatig opstaan, zullen gezondheidsproblemen eerder toenemen dan bij mensen die niet
veel zitten.

Experimenteel onderzoek
Individuele oorzaak en gevolg relaties worden
in een gecontroleerde omgeving bestudeerd. De
onderzochte variabele wordt gewijzigd (zoals
het verlagen van zitten) en het effect daarvan
wordt onderzocht terwijl andere variabelen
gelijk blijven.

“CHECK” Het afnemen van veel zitten of het
vaker opstaan verbetert de gezondheid. Het zitten beïnvloedt de stofwisseling negatief en dat
veroorzaakt vervolgens gezondheidsproblemen.

Effectonderzoek
Er wordt een poging gedaan om de onderzochte
variabelen op het dagelijkse leven toe te passen.
De effecten van verschillende acties (bijvoorbeeld advies over het afnemen van zitten)
en veranderingen in de gezondheid worden
onderzocht.

“CHECK” In korte tijd is het zitten bij kinderen
en volwassenen met succes verminderd.
“NOT CHECK” Langdurige veranderingen en
voordelen voor de gezondheid zijn nog niet
voldoende bekend.

Toegepast onderzoek
Een poging om onderzoeksmodellen in de
praktijk bij bijvoorbeeld scholen, werkplekken
en de gezondheidszorg te brengen en hun effecten en resultaten te onderzoeken.

“NOT CHECK” Als bovenstaande onderzoeken
erin slagen om voldoende bewijs over de voordelen van het afnemen van zitten te verzamelen
en er zo aanbevelingen kunnen worden gedaan,
dan kan dit wereldwijd een positief effect hebben op de gezondheid. Hierna zal het effect van
het verminderen van zitten op de gezondheid
op grote schaal bestudeerd worden.

Tabel 7: Overzicht van verschillende soorten onderzoeken naar zitten.

GEVOLGEN VAN ZITTEN OP HET LICHAAM
Wat is er precies zo ongezond aan zitten? En waarom heeft zitten de aandacht
getrokken van gerenommeerde gezondheidsonderzoekers en bewegingswetenschappers?
Wanneer je in je comfortabele bureaustoel of op de bank thuis gaat zitten, komt
je lichaam in een rusttoestand en vult zo je geest zich met een heerlijke rust. Je
warme kop koffie staat op tafel en je kunt je gedachten afsluiten van alle externe
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stressmomenten. Dit is jouw moment: je kunt je helemaal op jezelf concentreren zonder enige afleiding. Op het eerste gezicht ziet alles er perfect uit, maar
de reactie die in je lichaam plaatsvindt, verdient ook een kans om het bekende
verhaal vanuit zijn perspectief te vertellen.
Als je zit krijgen de grote spiergroepen die je lichaam ondersteunen enige rust.
Je bovenbeenspieren, hamstrings en kuiten kunnen zich ontspannen, je spieractiviteit houdt op terwijl de bloedcirculatie en stofwisseling juist langzamer
gaan. Tegelijkertijd vermindert de hoeveelheid calorieën die een persoon van 85
kilo gebruikt met ongeveer 90 kilocalorieën. Dit komt uit op een gebruik wat
bijna hetzelfde is wanneer je slaapt. De miljoenen actine en myosine filamenten, wat de elementen zijn die je spierbeweging aansturen, stoppen met werken
en begeven zich dan in een ‘super relaxte’ staat. De spieren nemen een vermindering in het energiegebruik waar en geven het signaal door aan de bovenste
spiercellen dat de voedingsstoffen niet langer nodig zijn in de rest van de cel. De
voedingsstoffen in het bloed krijgen hetzelfde signaal en reizen verder naar het
vetweefsel. Je lichaam gaat vanuit een verbruiksmodus naar een opslagmodus
om zo energie voor de volgende expeditie te besparen.
Per minuut worden de spieren steeds vermoeider door een gebrek aan zuurstof.
Zelfs het zuurstofgebruik van de zenuwen neemt af en afvalstoffen beginnen
zich op te bouwen. De bloedsomloop bereikt de hersenen minder effectief en
uiteindelijk voelt je hoofd pijnlijk aan en voel je jezelf een beetje flauw worden.
Je kunt niet meer helder denken en je energieniveau daalt. Het metabolisme
van de rugspieren en schijven worden belast, zeker wanneer je aan het hangen
bent. De ongebruikte voedingsstoffen die in het bloed circuleren reizen naar
hun opslagplaats, waarbij slijtage van de wanden van de bloedvaten voorkomt
die kleine ontstekingsreacties veroorzaken.
De ontstekingsreacties in de bloedvaten verslechteren en cholesterol hoopt zich
in de bloedvaten op. De spieren worden niet meer gebruikt, de aanmaak van
eiwitten vermindert en de spieren beginnen te krimpen. De schijven in je rug
takelen af dat te wijten is aan een voortdurend slechte balans en je nek en
schouders beginnen pijn te doen. Door deze extra energie begin je een buikje te
vormen en elk jaar stijgt je bloeddruk, waardoor het risico op diabetes en harten vaatziekten verhoogd wordt. De transformatie naar een schoolvoorbeeld van
de zitmaatschappij is gevormd.
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Naast dat zitten je metabolisme aantast, zorgt zitten voor dezelfde reactie in
je spiersystemen. Om in zitpositie te komen, worden de spieren die je heupen
verlengen uitgerekt terwijl je heupflexoren verkort worden. Omdat je hierdoor
voor langere tijd een slechte houding aanneemt, komen je spieren los en zijn
ze niet meer in staat om je tijdens het bewegen in balans te houden. Je lichaam
past zicht te snel aan het zitten aan, wat nadelig is tijdens het bewegen. Langzamerhand zorgt de disbalans in je spieren voor problemen in andere plekken
in je lichaam, waardoor spieren, gewrichten en andere lichaamsdelen afbreken.
Dit valt allemaal te wijten aan een inactieve en statische houding. Deze veranderingen veroorzaken over het algemeen de grootste problemen in de onderrug
en nek. Helaas zijn dit terugkomende klachten van medewerkers die voornamelijk zitten.
ZITTEN OP KANTOOR

• Meer dan zes uur per week op het werk zitten zorgt voor een toename van
pijn in de onderrug.
• Een langere tijd tijdens kantoorwerk zitten zorgt voor een verhoogd risico
van nek- en schouderpijn.
• Chronische rugpijn is bij vrouwen sinds de jaren negentig verdriedubbeld.
• Intensief zitten tijdens het werk zorgt voor een afname van de botdichtheid
van de onderste ledematen.
• De hoeveelheid uren staan per dag is een onafhankelijke factor en direct
gerelateerd aan minder heupbreuken.
• Elke twee uur van langdurig zitten op het werk staat gelijk aan een stijging
van 5% in overgewicht en een toename van 7% op diabetesrisico’s (wanneer
dit gecorrigeerd is voor leeftijd, wel of niet roken, lichaamsbeweging en
voeding).
• Huisvrouwen hebben meer kans op een normaal gewicht dan vrouwen die
fulltime werken, zelfs als de fulltime werkende vrouw vaak aan lichaamsbeweging doet. Het verschil zit in het zitten, omdat de meeste huisvrouwen
minder dan 6 uur per dag zitten.
• Mensen die meer dan 7,4 uur per dag zitten hebben 68% meer kans op
overgewicht dan degenen die minder dan 4,7 uur per dag zitten.
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ZODRA JE GAAT ZITTEN

• Stopt de activiteit in je grote spiergroepen die je houding
ondersteunen.
• Je lichaam gaat langzaam van een actieve toestand naar
rusttoestand.
• Het energieverbruik daalt naar rustniveau.
NA 2 UUR ZITTEN

• Na het eten is de bloedsuikerspiegel 45% hoger dan
wanneer je langzaam gaat lopen.
NA 4 UREN ZITTEN

• Circulerende lipoproteine lipase (een enzym die het vet uit de
spieren haalt voor energiegebruik) en de goede HDL cholesterol
niveaus dalen schrikbarend. *
NA 5 UREN ZITTEN

• Insuline functies dalen met 30% en de glucose opname in de
spieren is verder beschadigd.
• De 75 genen die te maken hebben met hartziekten zijn beïnvloed.
De activiteit van deze genen wordt op een gezond niveau gehouden
door korte pauze na elke 20 minuten zitten te houden.
NA 12 UREN ZITTEN

• De activiteit van lipoproteine lipase is verlaagt naar 90% in
vergelijking tot dagen met staan en wandelen. *
• De 121 genen die specifiek betrokken zijn bij de stofwisseling
op celniveau zijn met 20 keer in functie afgenomen. *
• In vergelijking tot een dag waarin een persoon veel staat is de
insuline functie met 40% afgenomen.
*) gemeten in studies met dieren
Veel van de metabolische consequenties van zitten zijn het gevolg
van de positieve energie balans die voortkomen uit inactiviteit.
Zelfs in studies waarbij het verbruik en de inname gelijk zijn, zijn
de consequenties van inactiviteit zichtbaar.
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ZITTEN OP SCHOOL

• Asymmetrie van de rug is aanwezig bij ongeveer 10% van de eersteklassers,
20% van de kinderen uit de vijfde klas, 29% van jongens uit de achtste klas
en bij 22% van de meisjes uit de achtste klas
• De prevalentie van pijn in de onderrug bij meisjes tussen de 15 en 16 jaar
komt voornamelijk door het zitten voor meer dan vier uur per dag.
• Langdurig zitten zorgt voor nek- en schouderproblemen bij kinderen en
jongeren.
ZITTEN VOOR DE TELEVISIE

• Het risico op overgewicht en diabetes is respectievelijk met 23 en 14% verhoogd door elke twee uur van televisiekijken ongeacht leeftijd, roken, alcoholgebruik en lichaamsbeweging.
• Over een langere periode gezien, verhoogt elk uur van televisiekijken het
risico op voortijdige sterfte met 11% en het sterven aan een hartziekten met
18% ongeacht leeftijd, geslacht, tailleomtrek en sporten in vrije tijd.
• In vergelijking met mensen die minder dan twee uur per dag televisiekijken,
hebben mensen die meer dan vier uur per dag televisiekijken 46% meer
kans op vroegtijdige sterfte en heeft 80% een hoger risico op hartziekten
ongeacht leeftijd, geslacht, roken, gezond eten, tailleomtrek en sporten in
vrije tijd.
• Daarbij is bekend dat mensen die meer dan vier uur per dag televisiekijken
een twee keer zo grote concentratie van C-reactief proteïne aanmaken. Dit
is ook een bekende ziekteoorzaak.
• Elke twee uur van wandelen of door thuis te gaan staan zorgt voor een afname van het risico van overgewicht met 9% en het risico op diabetes neemt
met 12% af.
• Elk uur van sportief wandelen zorgt voor een daling van het risico op overgewicht met 24% en het risico op diabetes neemt met 34% af.

WAAROM IS TELEVISIEKIJKEN ZO SLECHT?
Een meerderheid van de eerder beschreven resultaten zijn verkregen uit zogenoemde prospectieve studies, waarbij het gedrag en de gezondheidsveranderingen bij individuen gedurende een lange tijdsperiode onderzocht werden.
Terwijl onderzoekers probeerden te bepalen welke gedragingen de veranderingen beïnvloeden, namen sommige personen in gewicht toe terwijl anderen
gewicht verloren.
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Tijdens het televisiekijken doe je zelden iets actiefs, omdat je aan het zitten bent
(tenzij je eten en drinken meerekent). Dat is de reden waarom televisiekijken
een goede indicator van het zitten is. Een van de redenen waarom televisiekijken als schadelijk wordt beschouwd, is omdat mensen vaak snacken tijdens het
kijken naar de televisie. Reclame moedigt ongezond eten aan en het is altijd
leuker om een film met een glas frisdrank in je hand te bekijken. Bovendien is
de tijd die je aan televisiekijken besteedt kostbare tijd die je ook had kunnen
gebruiken voor andere dingen rond het huis, dat op zijn minst een beetje spieractiviteit vereist.

ZITTEN IS HET NIEUWE ROKEN

In een van de toonaangevende wetenschapsjournals op de wereld, The Lancet,
is recent een artikel gepubliceerd dat veel media aandacht heeft gekregen. De
studie omschreef dat er meer mensen per jaar dood gaan aan inactiviteit dan
aan roken!
ZITTEN EN ETEN

Ondanks de radicale daling van het energieverbruik bij mensen door langdurig
zitten hebben sommige studies gemeld dat mensen hun eetpatroon niet hebben
veranderd om deze daling tegen te gaan. In een studie uit 2012 kwamen Amerikaanse onderzoekers erachter dat, hoewel proefpersonen 720 kilocalorieën per
dag meer verbranden wanneer ze fysiek actief waren ten opzichte van een dag
zitten, de proefpersonen hongerig waren en beide dagen hetzelfde aten. Op de
derde dag dat de proefpersonen zaten, was de energieconsumptie gedaald en de
exacte aantal kilocalorieën waren bekend en energieconsumptie en -verbruik
waren in balans. Op deze dag gaven de personen aan dat ze constant honger
hadden.

Minder zitten, gezonder leven • 71

Sitting-is-killing-boek-binnenwerk.indb 71

24-11-15 10:33

De reden voor dit interessante resultaat was dat de concentratie van de hormonen die het hongergevoel en de energiebalans (leptine en ghreline) regelen
dusdanig veranderde dat het hongergevoel bij de personen op dagen dat ze
zaten en dagen dat ze fysiek actief waren hetzelfde bleef. Hun lichamen waren
verzekerd dat er genoeg energie was ingenomen zonder aan te nemen dat er een
mogelijkheid was voor het ontbreken van belangrijke calorieën. Het verband
tussen zitten en het verslechteren van de gezondheid mag worden toegewezen
aan een daling in het verbruik alsook het feit dat het lijkt
alsof ons lichaam niet meer in staat is om de energie-inname te verlagen.

”

In een andere Britse studie die in 2004 gepubliceerd is, werd
Tijdens de passieve
gekeken naar het effect van een actieve en passieve tijdsweek was het energieperiode op eten. Personen waren voor en week passief en
verbruik 740 kilocalovoor een week actief. Gedurende elke week werd de energierieën per dag lager dan
inname en het -verbruik gemeten. Tijdens de passieve
gedurende de actieve
week was het energieverbruik 740 kilocalorieën per dag
week.
lager dan gedurende de actieve week, alhoewel de personen net zoveel aten en hun hongergevoel in beide weken
hetzelfde was. Je kunt je indenken dat de extra energie rond de taille werd
opgeslagen. Natuurlijk moet je wel in ogenschouw nemen dat dit de eerste
onderzoeken waren en dat verder onderzoek nodig is.
ZITTEN EN SLAPEN

Hoe zit het met de nacht? Werd zojuist niet geconstateerd dat rusten in bed de meest
erge vorm van inactiviteit is? Kun je dan de gezondheid verbeteren door minder
te slapen? Natuurlijk niet! Op basis van studies naar grote groepen mensen wordt
minder slapen in verband gebracht met zwaarder worden. Na een slechte nachtrust zijn de concentraties van leptine en grehline respectievelijk gedaald en gestegen. Alhoewel minder slaap je meer tijd geeft om te bewegen, is vrijwel niemand
die wil bewegen als hij/zij moe is. De vicieuze cirkel is compleet omdat inactiviteit ook in verband wordt gebracht met slaapproblemen. Slapen is noodzakelijke functie die geprogrammeerd is in je lichaam zodat het je lichaam kan helpen
te herstellen voor de uitdagingen die de volgende dag gaan komen. Slaap en
dagelijkse fysieke activiteiten zijn vrienden. Helaas is het aantal uur slaap de
afgelopen decennia bij jonge volwassenen en kinderen respectievelijk met een
uur en een half uur gedaald.
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ZITTEN EN LOGICA

Op basis van de hiervoor besproken resultaten weet je dus dat zitten slecht is.
Helaas word je onredelijker zodra je meer gaat zitten. Wereldwijd gezien lijdt
een op de tien werknemers aan stress of depressies. In het begin van deze 21ste
eeuw waarschuwde de VN ons voor een explosie aan incidenten gerelateerd aan
depressies door werk. Tegelijkertijd dat je gedwongen wordt om hele dagen te
zitten zijn de verwachtingen voor onze productiviteit buiten bereik gekomen.
De dagelijkse sleur maakt het niet makkelijker voor werknemers. In Europa en
de Verenigde Staten kosten deze problemen jaarlijks 120 miljard dollar.
Een studie in Spanje meldt dat de risico’s op mentale gezondheidsproblemen
31% hoger liggen bij mensen die langer dan 42 uur per week TV kijken in vergelijking tot mensen die minder dan 10,5 uur per week kijken. Natuurlijk kun
je niet zeggen of dit het resultaat is van zitten of van de televisie. Hoe dan ook,
je kunt beter een stukje met je vrienden te gaan lopen dan samen TV kijken.
We gaan meer de goede kant op met een zeer interessante studie uit de Verenigde Staten waarbij de auteurs zagen dat fysieke activiteit net zo effectief is als
sommige medicijnen om depressies te bestrijden. Bovendien waren de fysiek
actieve individuen, na een observatie van 6 maanden, in staat om effectiever
problemen te vermijden die verband hebben met depressies dan mensen die
blijven zitten. Het is eigenlijk niet echt verassend. Medicatie werkt slechts tot
een bepaald niveau, zeker door het verhogen van het serotonine niveau, maar
training verhoogt het serotonine niveau terwijl het bijdraagt aan extra voordelen.
Een Italiaan meldde dat de vrouwen die boven de 60 jaar oud nog fysiek actief
waren 30% minder kans hadden om te lijden aan de ziekte van Alzheimer. Sterker nog, 3 uur lopen per week is genoeg om de bloedsomloop naar de hersenen
te verhogen en de stofwisseling te verbeteren zodat nieuwe neuronen worden
gevormd in de frontale lob en de hippocampus. Dit zijn gebieden in de hersenen die verantwoordelijk zijn voor het geheugen, multi-tasken en het maken
van beslissingen. Een andere studie in New York liet zien dat dansen het risico
op dementie met 76% doet verlagen terwijl klassieke methoden zoals lezen,
bordspellen en kruiswoordpuzzels dit slechts voor 35% realiseren.
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KINDEREN VOOR DE BUIS

Zijn kinderen dusdanig actief dat je je geen zorgen hoeft te maken over hun
zitgewoontes? Een vierdeklasser gaf ons het perfecte antwoord: “Ik wil binnen
spelen omdat daar alle computerspellen liggen”. Kinderen zijn niet immuun
voor de negatieve effecten van zitten. Zitten geeft ook een negatief effect op
de regulatie van de energiebalans bij kinderen. Zitten is eigenlijk dubbel zo
slecht voor hun energiebalans omdat het de fysieke activiteit verlaagt en hun
trek verhoogt.
Het is geen wonder dat in studies met kinderen die televisie kijken en computerspelletjes spelen de kans 17-44% groter is op overgewicht en 10-61% op
obesitas. Bovendien lijden kinderen die meer dan vijf uur per dag tv kijken,
drie keer zoveel aan metabolische stoornissen dan de jeugdigen die minder dan
een uur per dag tv kijken. In 1971 waren kinderen gemiddeld 4
jaar toen
ze begonnen met tv kijken. Tegenwoordig begint dit al als
kinderen pas 5 maanden oud zijn!
Kinderen die jonger zijn dan drie jaar en al beginnen met tv
kijken lopen schade op om zich te kunnen concentreren en
lopen vertragingen op in de taalkundige en cognitieve vaardigheden. Het ergste is dat een vierjarige bij elk uur dat hij/
zij tv kijkt meer risico loopt om gepest te worden op school.
Bovendien, de jaren die als kind en tiener gespendeerd zijn
achter verschillende soorten media heeft verband met een lager zelfvertrouwen, minder sociale activiteit, verhoogd risico
op roken en een verhoogde tendens richting geweld.
Het aantal kinderen met ADHD is ook explosief gestegen. Waarom? Waarschijnlijk omdat ze de
hele dag op een plek zitten! Onderzoek
wijst uit dat fysieke activiteit onder
schooltijd de resultaten verbetert,
zelfs wanneer er minder tijd is om te
leren. Helaas ervaren de kinderen tegenwoordig de wereld via computers
en mobiele telefoons in plaats van via
de realiteit. Een verlaging in hun niveau van fysieke activiteit zorgt ervoor
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dat de motorische vaardigheden bij kinderen minder worden, juist de vaardigheden die nodig zijn om kinderen enthousiast te maken om te gaan bewegen.
Training en fysieke activiteit moeten opboksen tegen “leukere” activiteiten en
ervaringen die de virtuele realiteit te bieden heeft.

MEER TRAINEN OF MINDER LUIHEID?
Een belangrijke vraag die zitfysiologen moeten beantwoorden is: blijven de
gezondheidsrisico’s groeien in een bevolking die steeds minder doet aan fysieke
activiteit?
Het was eerder nog zo dat zitten en trainen twee uitersten waren en training de
manier was om de negatieve effecten van zitten tegen te gaan. Met de ontwikkelingen in de onderzoeksmethoden zijn onderzoekers echter in staat om dieper
in te gaan op de mechanismen achter inactiviteit. Onderzoekers zijn in staat
te onderzoeken wat teveel zitten sec met het menselijk lichaam doet. Het is
inmiddels duidelijk dat zitten en fysieke training twee verschillende fenomenen
zijn. De mechanismen die de gezondheidsrisico’s van zitten verhogen zijn anders dan de mechanismen die door fysieke training de gezondheid verbeteren.
Het verlagen van de negatieve effecten van zitten bestrijd je alleen door actiever
te worden. Onderzoekers ontdekten vier belangrijke principes:

• Zitten en onvoldoende dagelijkse fysieke activiteit kunnen onafhankelijk de gezondheidsrisico’s verhogen.
• Zitten en fysieke training zijn verschillende gedragingen die op een
verschillende manier effect hebben op de gezondheid.
• De moleculaire processen die optreden tijdens het zitten en tijdens
fysieke training, zijn verschillend.
• Voor degenen die geen fysieke activiteiten doen; overmatig zitten
en een gebrek aan dagelijkse fysieke activiteit verhogen de gezondheidsrisico’s.
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Als je belandt in een onaangename positie dat je moest kiezen tussen gestructureerde training en ‘’natural exercise’’ (natuurlijke trainingen) om je gezondheid
en welzijn te verbeteren, dan krijg je nu enige informatie waarop je de keuze
kunt baseren.
Een medische conditie die in verband wordt gebracht met inactiviteit is trombose. Dit kan zelfs bij fysiek actieve mensen gebeuren. Lange autoritten en
vliegreizen en zelfs teveel tv kijken of het spelen van computerspellen kunnen
deze bloedproppen veroorzaken. Lichte fysieke activiteit is, interessant genoeg,
de beste manier om trombose te voorkomen.
De metabolische processen in je lichaam als gevolg van inactiviteit zijn deels
anders dan de processen die fysieke trainingen beïnvloeden. Een negendaagse
studie van rusten op bed laat zien dat de actie van 4500 genen veranderden.
Als training (in het Engels: exercise) het medicijn tegen inactiviteit was dan zou
de functie van deze 4500 genen weer normaal worden na fysieke training.
Deze hypothese is helaas niet ondersteund door onderzoek omdat 20% van
deze genen niet reageerden op een trainingsprogramma van vier weken. In
feite is de afname van deze functie gelijk gebleven zoals het na negen dagen
rusten op bed ook was.
In een andere studie wilden onderzoekers vaststellen welke genen atrofie veroorzaken gedurende inactiviteit en hypertrofie gedurende trainingen. Als fysieke activiteit en fysieke inactiviteit daadwerkelijk het tegenovergestelde waren,
dan zouden de genen die effect hebben op dit proces hetzelfde zijn. Onderzoekers constateren tevens dat de structuur van bloedvaten direct verandert als
je inactief wordt. De oppervlakte van de bloedvaten krimpt bij inactiviteit. Inactiviteit heeft direct effect op de bloedvaten terwijl fysieke training deze problemen pas na een langere periode oplost. Gelukkig is lichte fysieke activiteit
genoeg om de negatieve effecten van inactiviteit te voorkomen.
Een belangrijk eiwit die kan helpen om uit te leggen wat het verschil is tussen
inactiviteit en fysieke training is het vet vacuüm eiwit lipoproteine lipase. Tijdens
fysieke training stijgt de activiteit van lipoproteine lipase 2,5 keer in de snel
samentrekkende spiervezels. Gek genoeg is activiteit van lipoproteine lipase
niet anders dan in de posturale spieren tijdens fysieke training als wanneer
je staat. Gedurende een dag van inactiviteit daalt de activiteit van lipoproteine
lipase in de posturale spieren naar een tiende van wat geobserveerd is tijdens
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staan of lopen. Dit was niet gezien in de snel samentrekkende spieren.
Als je beter kijkt naar de mechanismen die invloed hebben op de activiteit van
lipoproteine lipase tijdens inactiviteit en fysieke training, dan komen onderzoekers tot de ontdekking dat hun trajecten inderdaad anders zijn. De lage activiteit van lipoproteine lipase wordt geassocieerd met een beschadigde insuline
functie, moeite om de energiebalans te behouden en een verhoogd risico op
obesitas. Aan de andere kant kan de verhoogde activiteit van lipoproteine lipase gewichtstoename voorkomen. Zelfs opstaan vanuit je stoel is genoeg omdat
activiteitsniveau te verhogen naar een gezond niveau.
Een concreet voorbeeld van de kracht van natural exercise komt van een recent gepubliceerde studie uit Nederland. De proefpersonen werd gevraagd
om vier dagen op rij te zitten met een tijdsduur van 14 uur per dag. Daarna
werden ze gevraagd om 13 uur per dag te gaan zitten waarbij ze tijdens het
14e uur fysieke training moesten doen, ook voor vier dagen. Ten derde kregen
de proefpersonen de instructies om 4 uur te gaan lopen en twee uur per dag
te gaan staan, voor weer 4 dagen. Training en dagelijkse fysieke activiteit was
op een dusdanige manier ingepland dat de proefpersonen in dezelfde mate
energie verbruikten. De resultaten wezen uit dat de glucose opname het best
was op de dagen dat de personen liepen en stonden. Conclusie: met kleine
stukjes activiteit gedurende de hele dag bereik je een beter resultaat dan met
een uur work-out per dag.

Een van de meest interessante redenen voor het uitvoeren van gestructureerde
trainingen is om het energieverbruik te verhogen om gewicht te verliezen of
te behouden. Bij jonge en fitte individuen zorgt gestructureerde training voor
een verhoging van het energiegebruik. Dit geldt tevens voor een periode na
de training. Dit geldt echter niet voor iedereen. Als je nog niet in een goede
conditie bent, dan kan een pittige trainingssessie je voor de rest van de dag
laten herstellen op de bank. Dit type resultaat kom je tegen bij ouderen die
hun energieverbruik tijden trainingen moeten compenseren door hun fysieke
activiteiten voor de rest van de dag te verlagen.
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Figuur 7: Een afgenomen risico ten aanzien van type 2 diabetes als gevolg van intensief
wandelen en een toegenomen risico als gevolg van twee uren TV-kijken per dag.

Voor jonge en fitte individuen zorgt gestructureerde training niet voor een daling van de zittijd omdat training en dagelijkse activiteiten in het leven deel
uitmaken van verschillend gedrag. Natuurlijk stijgt door training met hoge intensiteit je fysieke conditie, hetgeen goed en belangrijk is, maar als je doel is om
je energieverbruik te verhogen dan is er meer nodig.
Een kantoorstoel is op een dusdanige manier afgesteld dat je een beetje naar
achteren kunt leunen in de rustpositie om zo even de hectische werkdag te ontvluchten. Soms is het lekker om je hoofd te laten rusten en naar het plafond
te staren. De papieren die je nodig hebt voor je volgende taak liggen op de
bovenste plank maar ze pakken lijkt een onmogelijke taak. Misschien zijn die
documenten op de computer te vinden? Je verstelt de positie van je stoel en begint de bestanden van je computer te doorzoeken. Je collega zucht en puft, hij
loopt bezorgd heen en weer tussen de planken vol met mappen terwijl hij aan
de telefoon is. Als hij zit zwaait hij met z’n benen en kan hij geen goede positie
vinden op z’n stoel. Hoe houdt hij dat vol?
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Mensen verschillen van elkaar. De een kan een kalme denker zijn, de ander
onrustig en vol met actie. Je benen zwaaien terwijl je zit, veranderen van posities, staan en rondlopen zijn allemaal keuzes tussen hardlopen of een bordspel
spelen. Je kunt waarschijnlijk het verschil zien tussen deze mensen in je leven.
De een die voortdurend in beweging is en de ander die het rustig aan doet.
Het grootste deel van de fysieke activiteiten in je leven is onbewust en niet afhankelijk van externe factoren zoals weer of gezelschap. De fysieke activiteiten
zijn spontaan omdat je geen bewuste keuze maakt om het te gaan doen. Het
niveau van deze onbewuste fysieke activiteiten verschillen tussen mensen. Ben
jij een van de ongelukkige mensen die alle voordelen van training weet, maar je
eigenwijze lichaam houdt je op de bank?
Door het meten van spontane activiteiten konden onderzoekers zien dat individuen met overgewicht 2,5 uur per dag meer zaten dan mensen met een
normaal gewicht. Is veel zitten de reden dan deze individuen kampen met overgewicht of kan het zo zijn dat hun gewicht te maken heeft met een gebrek aan
beweging? Daarnaast werd aan deze mensen gevraagd om mee te doen aan een
8-weekse “make-over” waarin actieve mensen moesten aankomen en mensen
met overgewicht moesten afvallen. Tot verrassing van de onderzoekers was er
totaal geen verandering opgetreden in de dagelijkse fysieke activiteiten van beide groepen. De mensen met overgewicht aan het begin van de studie (nu ook
normaal gewicht) zaten nog steeds 2,5 uur meer per dag dan de actieve mensen.
Als deze minder actieve en met overgewicht kampende groep hun zittijd hadden verlaagd naar het aantal van de actieve groep dan zouden ze 350 kilocalorieën per dag meer hebben verbruikt. Deze dagelijkse verandering resulteert
in 15 kilogram gewichtsverlies per jaar en ze zouden in de eerste plaats niet
zoveel zijn aangekomen. Is het mogelijk om invloed uit te oefenen op je lot of
is de innerlijke kracht die je laat bewegen en je gewicht al vanaf de geboorte
bepaald? Is je niveau van spontane fysieke activiteit bepaald tijdens het drinken
van moedermelk?
Om deze vraag te kunnen beantwoorden is de spontane activiteit van een tweeling vergeleken met hun broers of zussen. Doordat een tweeling dezelfde genetische eigenschappen heeft, helpt hun vergelijking om te bepalen welk gedeelte
van fysieke activiteit genetisch bepaald is en welk deel door de omgeving.
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IK BEN ALS COUCH POTATO GEBOREN!

Onderzoekers uit Nederland wierven voor een studie identieke tweelingen van
hetzelfde geslacht waarbij hun dagelijkse fysieke activiteiten en energieverbruik
twee weken lang werd gemeten. Zoals je misschien kunt raden valt de appel
niet ver van de boom: de genen verklaren 80% van het verschil tussen proefpersonen in termen van fysieke activiteit en energieverbruik. Identieke tweelingen
vertonen meer gelijkenissen dan andere tweelingen. Dit betekent dat de genen
een significante rol spelen in het bepalen van hoe graag je fysieke activiteiten
uitvoert. Het mag geen wonder zijn dat de bank zo verleidelijk is voor sommige
mensen terwijl anderen leven alsof ze een batterij van Duracell in zich hebben.
Als je de schuld van gewichtstoename bij de genen legt, dan vergeet je een
belangrijke factor. Op hetzelfde moment dat de statistieken uitwijzen dat overgewicht enorm gegroeid is, is er bijna niets veranderd in je genen. Hetzelfde
geldt voor fysieke activiteit; de meeste lichamelijke functies worden gereguleerd
door je genen. Het gaat niet alleen om de genen maar ook om hoe ze reageren
op (de explosieve) veranderingen in je omgeving. Zoals al eerder uitgelegd,
was het in de geschiedenis noodzakelijk om energie te sparen om te kunnen
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overleven. Sommige individuen kunnen beter hun energie sparen dan anderen
die misschien gevoeliger zijn voor de verlokking van de passievere aspecten in
het leven.
Onderzoek heeft inderdaad aangetoond dat, bij mensen uit dezelfde omgeving,
40-70% van de verschillen in gewicht kan worden toegewezen aan hoe de genen reageren op de omgeving. Je genen zijn geoptimaliseerd om te profiteren
van de voordelen van passiviteit wanneer het mogelijk is. Hoe dan ook, je kunt
jouw genen niet veranderen of andere uitkiezen. Kijk derhalve naar de keuzes
die je wel kunt maken!

DE SPONTANE BEER
Bij het observeren van de koning van het bos kan een waardevol stukje bewijs
worden gevonden aangaande het belang van spontane fysieke activiteit. Beren
spenderen vier tot zeven maanden aan hun winterslaap. Dit gebrek aan beweging verlaagt de spiermassa en kracht. Moet de beer dan naar de sportschool
gaan wanneer het in de lente wakker wordt? Natuurlijk niet. Het lichaam van
de beer kan dit op twee manieren oplossen. Allereerst zijn beren in staat om
eiwitten in hun lichaam op te slaan om ze tijdens hun winterslaap te kunnen
gebruiken. Ten tweede beweegt de beer tijdens het slapen door te schudden
en te trillen. Deze spontane activiteit is genoeg om de beer in goede vorm te
houden gedurende de lange winter.
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VAN THEORIE NAAR PRAKTIJK
OPDRACHT 1: HOE LANG DUURT HET VOORDAT ZITTEN JE STOFWISSELING STOPT EN JE RUG PIJN GAAT DOEN?

Terwijl je zit zijn de ondersteunende spieren in je lichaam passief. De spieren in je
dijen hangen los op de stoel en je billen zakken in de kussens. Doordat er haast geen
activiteit in je spieren is, is er geen energieverbruik. Als je voor langere perioden in
een auto gaat zitten, op kantoor of thuis op de bank dan neemt de tijd zonder energie
te verbruiken toe en stijgen de risico’s op overgewicht en obesitas. De voedingsstoffen
die in je bloed circuleren komen na verloop van tijd tot uiting rond je taille omdat de
passieve spieren de voedingsstoffen niet nodig hebben.
De houding van het zitten is niet echt goed voor je lichaam. Als je op een normale
kantoorstoel zit dan zijn je dijen en lichaam loodrecht ten opzichte van elkaar, alhoewel het bereik een derde kleiner is. Een stoel dwingt je lichaam in een rare en gebogen houding die resulteert in een kettingreactie waarbij je lichaam gebogen is, de
rugspieren gespannen zijn en de wervelkolom ongelijk belast is. Als de rug gebogen
is, hangt je hoofd voor je lichaam en is dit niet goed voor je nekspieren. Het risico op
rug, nek, en schouder problemen neemt toe.
Zitten is niet de enige risicofactor voor rugproblemen. Zitten voor een langere tijd
kan rugproblemen veroorzaken of rugproblemen erger maken. De hoofdreden voor
dit alles is dat zitten een statische actie is waarbij de rugspieren en de wervelkolom
onder een grote druk staan. Velen hangen van nature naar voren in waarbij deze
positie de rugspieren strekt en zorgt voor meer gewicht op de rug. In feite komen de
meeste klachten in de onderrug door te veel spanning in de rugspieren.
Hoe langer je zit, hoe meer je houding wordt gefixeerd. Probeer voor een aantal uur
in een goede houding te gaan zitten. In mijn optiek is dit onmogelijk. Het is beter
om af en toe pauzes te nemen in het zitten.
Hoe lang kan je lichaam en je rug de druk van het zitten aan? Houd een dagboek bij
(24 uur) van je zitgewoonten. Registreer de duur van elke zit die langer duurt dan
een uur. Hoe ver kom je?
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Mensen die rugpijn hebben: 5 seconden

Geen rugpijn: 5 minuten

De tijd waarna een gebogen/ronde rug niet kan terugbuigen naar een neutrale positie als gevolg
van het uitrekken van de rugspieren en de daaruit voortkomende zwakke reflexen.

30 minuten
De tijd waarin de rugspieren vermoeid
raken als je met een gebogen/ronde rug zit.

2-3 uren
De tijd waarna ontstekingsprocessen in een
gebogen/ronde rug zich beginnen te ontwikkelen.

Tot 7 uren
De tijd waarin je wervelkolom onstabiel
kan worden als gevolg van een slechte
houding/een gebogen of ronde rug.

24 uren
De hoeveelheid tijd waarin de kracht van je
rugspieren verzwakt na langdurig verkeerd
zitten/met een gebogen of ronde rug te zitten.

Let op! Gedurende deze tijd loop je
een groter risico op rugblessures !

Let op! Je rugspieren kunnen zelfs
de volgende dag vermoeid aanvoelen!
Als jevoortdurend een slechte houding hebt,
krijg je gegarandeerd last van rugpijn.

Afbeelding 1.
MENSEN DIE LIJDEN AAN RUGKLACHTEN:

5 seconden: Mensen die rugpijn hebben.
5 minuten: Geen rugpijn.
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De tijd waarna een gebogen/ronde rug niet kan terugbuigen naar een neutrale
positie als gevolg van het uitrekken van de rugspieren en de daaruit voortkomende zwakke reflexen.
30 minuten: De tijd waarin de rugspieren vermoeid raken als je met een gebogen/ronde rug zit.
2 – 3 uren: De tijd waarna ontstekingsprocessen in een gebogen/ronde rug zich
beginnen te ontwikkelen.
Tot 7 uren: De tijd waarin je wervelkolom onstabiel kan worden als gevolg van
een slechte houding/een gebogen of ronde rug. Let op! Gedurende deze tijd
loop je een groter risico op rugblessures !
24 uren: De hoeveelheid tijd waarin de kracht van je rugspieren verzwakt na
langdurig verkeerd zitten/met een gebogen of ronde rug te zitten.
Let op! Je rugspieren kunnen zelfs de volgende dag vermoeid aanvoelen!
Als je voortdurend een slechte houding hebt, krijg je gegarandeerd last van rugpijn.
Hoe ver ben je gekomen?
OPDRACHT 2: LEER OM SLIM TE ZITTEN OP EEN KANTOORSTOEL

Veel mensen zitten dagelijks uren lang op een kantoorstoel. Een gemiddelde
kantoormedewerker zit gedurende zijn carrière ruim 80.000 uur.
Wat is de beste houding om langdurig te zitten? Geen! Er is geen enkele houding die goed voor je bij langdurig zitten. Om langdurig zitten te kunnen
verdragen is het belangrijk om slim te gaan leren zitten.
• Houding:
o Zit in een goede houding waarbij je onderrug in staat is om zijn natuur
		 lijke kromming te behouden.
o Je schouders moeten ontspannen zijn.
o Je nek moet recht zijn.
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o Je onderarmen moeten rusten op de tafel of de armsteunen van je stoel.
• Stoel:
o Verstel de hoogte van je stoel zodanig dat je hielen de grond raken of 		
		het voetenbankje.
o Verstel de stoel dusdanig dat je heupgewricht iets hoger ligt dan je knie
		gewricht.
o Je billen moeten goed tegen de leuning van de stoel liggen.
• Tafel:
o		 Verstel de hoogte van je tafel dusdanig dat je onderarmen horizontaal
			 op tafel rusten (of op de armsteunen).
o		 Een goede vuistregel voor het onthouden van een degelijke tafelhoogte
			 is om deze een paar centimeter hoger dan je ellebogen af te stellen.
• Scherm:
o		 Het scherm moet ongeveer een armlengte van je af zijn zodat je gemak			 kelijk kunt lezen.
o		 Je blik moet iets lager dan horizontaal zijn.
o		 Zet je scherm zo neer dat er geen weerkaatsing van licht is.
• Opstaan: Het belangrijkste is om te onthouden dat je elk uur opstaat, of
beter nog, elk half uur!

Ga rechtop zitten
met je rug tegen de
rugleuning.

De bovenkant van
het beeldscherm moet
op de hoogte van je ogen
zijn (of net iets eronder).

Zet de armleuningen
zo hoog dat je
schouders ontspannen
naar beneden hangen.
Zet je stoel zo hoog
dat je elleboog,
de armsteun en het
toetsenbord op
één hoogte staan.

Er past ongeveer
een vuist tussen
je stoel en je knieholte.
Gebruik een voetensteun
als de tafel niet laag
genoeg gezet kan worden.

Afbeelding 2.
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TIPS:

• Om goed je scherm te kunnen zien moet je het scherm dusdanig verstellen
dat het een goede afstand heeft en net iets onder je horizontaal zicht is.
• Schouders ontspannen en nek recht houden.
• Je rugleuning moet je lumbale wervelkolom ondersteunen.
• Je onderarmen moeten horizontaal zijn.
• Je onderarmen moeten worden ondersteund door de armleuning van je
stoel of door de tafel.
• Voeten goed op de grond of voetenbankje houden.
4 voordelen

3 nadelen

Een goede stoel is de basis voor elk kantoor.

De hoek tussen de dijen en het lichaam is 90
graden zodat de heupen naar achteren draaien
en de rug begint te buigen.

Met de juiste afstellingen kan de kantoorstoel
je rug goed ondersteunen.

Het is niet mogelijk om het lichaam een beetje
te bewegen.

Het moet passen bij een standaard tafel die je
niet in hoogte kunt verstellen.

Het is gemakkelijk om een slechte houding aan
te nemen, bijvoorbeeld een gebogen houding.

In een typische kantoorstoel is het mogelijk
en zelfs ontspannen om met een degelijke
houding te gaan zitten.

Tabel 8: De voor- en nadelen van de kantoorstoel.
TIPS:

• Hang een foto aan de muur in je kantoor waarop een goede zithouding te
zien is. Dit herinnert je aan het behouden van een goede houding, en nog
belangrijker, om af en toe op te staan.
• Een niet symmetrische zithouding met een been omhoog of naar een kant
leunen, kan na verloop van tijd leiden tot onbalans in de spieren. Deze onbalans zijn de indicatoren die ervoor zorgen dat zitten je lichaam in slaap sust.
Ga symmetrisch zitten of sta op!
• De aanbevelingen in Finland voor de hoogte van een computerscherm is gebaseerd op de hoogte waarbij je ogen niet blijvend gespannen zijn. Voor je nek
en schouders is het misschien verstandiger om het scherm iets hoger te zetten.
• Wanneer je in een goede houding zit, doe je ogen dan dicht. Open langzaam
weer je ogen. Je blik moet richting het midden van je scherm gericht zijn. Is
dit niet het geval dan moet je het scherm afstellen om de spanning op je ogen
en bovenrug te verminderen.
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OPDRACHT 3: LEER IN 5 STAPPEN JE STOEL TE VERSTELLEN

• De hoogte van je stoel: Zit met je rug tegen de leuning van je stoel en verstel
de hoogte van je stoel dusdanig dat je voeten de grond stevig raken.
• De diepte van je stoel: Beweeg je stoel of de rugleuning zodanig dat je rug
goed tegen de leuning wordt gedrukt en de voorkant van je stoel niet in je
knieholtes grijpt. De afstand tussen knieholte en stoel is 1 tot 4 vingers dikte.
• De hoogte van je rugleuning: Verstel de rugleuning naar een hoogte waarbij
de lumbale wervelkolom is ondersteund.
• De hoek van je rugleuning: Een rugleuning die iets naar achteren staat neemt
spanning weg van je lumbale wervelkolom: wanneer de rugleuning echter
te ver naar achteren staat zal je nek gaan buigen om je computerscherm te
kunnen zien en ontwikkel je spanning op je nekspieren. De helling van je
rugleuning moet ongeveer 90-115 graden zijn. Met een beetje experimenteren vind je de beste positie voor je lichaam. Let op! Je kunt de lumbale
spanning verlagen door de hoek van je zitvlak naar voren af te stellen. Wel
onthouden dat je de stoel zodanig instelt dat je dijen nog steeds ondersteund zijn.
• Armsteunen: Je onderarmen moeten ondersteund worden zodat je schouders
kunnen ontspannen en de spanning op je bovenrug minimaal is. Bovendien
zal goede ondersteuning van de onderarmen voorkomen dat je hangend op
je stoel zit. Een goede hoogte van de armleuningen is een aantal centimeter
hoger dan waar je ellebogen van nature hangen. Verstel de armleuningen
van je stoel en de hoogte van je tafel dusdanig dat je schouders ontspannen
zijn en je bovenarmen dicht bij je lichaam zitten. Je onderarmen moeten
ontspannen op de armleuningen of de tafel liggen zodat je de tafel kan bereiken. Als je niet de hoogte van je tafel kunt afstellen, dan kunt je de stoel
iets hoger zetten, maar wel zodanig dat je voeten kunnen rusten.
TIPS:

• Alhoewel een stoel met zachte kussens lekker zit, zorgt het er voor dat het
gewicht op je spieren ligt en niet op je “zit botten”. Dit kan problemen veroorzaken in de bloedcirculatie en effect hebben op je spieren en zenuwen.
Kies een goede stoel maar niet een te zachte.
• Verander de positie waarin je zit omdat constant veranderen de beste positie
is. Als je moet typen dan zit je, staan terwijl je aan de telefoon bent, denk
terwijl je loopt en vergeet niet verschillende lichaamsdelen te rekken en te
strekken gedurende de dag.
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• Als je stoel ervoor zorgt dat je moet balanceren dan zorgt het ervoor dat de
benen bloed door je hele lichaam pompen. Een verhoogde bloedcirculatie
zorgt voor energie in je lichaam en goed werkende hersenen.
OPDRACHT 4: SLIM ZITTEN OP EEN “ZADEL” STOEL

Op een zadelstoel zit je net alsof je op een paard zit, je houding is een mix van
zitten en staan. De zadelstoel zorgt voor een grote hoek tussen het lichaam en
de dijen en draait je voeten iets wijder zodat je houding recht en in balans is. Tegelijkertijd zijn je heupen neutraal, is de natuurlijke kromming in je rug makkelijker te behouden en is de druk tussen je wervels gelijkmatig. De zadelstoel
is een uitstekende optie voor een kantoorstoel, vooral voor een deel van de dag.
TIPS:

• Het vergroten van de hoek bij de heupen strekt je heup dusdanig dat de
natuurlijke kromming in je lumbale wervelkolom makkelijker te behouden
is. Let op! Dit is alleen mogelijk als je benen zijwaarts gepositioneerd zijn.
Als je de benen voor je houdt dan blijft je rug gebogen.
• Het basisidee van de zadelstoel om je romp en bovenlichaam in dezelfde
positie te krijgen wanneer je zou staan of lopen.
• De zadelstoel zorgt ervoor dat het gewicht van je hamstrings en bilspieren
naar het knobbeltje in je heupbeun of “zit botten” gaat met als doel een
goede circulatie in je lagere regionen.
• Het doel is om een goede houding te vinden terwijl je staat en deze over te
brengen op de zadelstoel. Dit is het makkelijkst wanneer je een zadelstoel
hebt die afgesteld is op hoe jij beweegt.
• Om op een zadelstoel te kunnen zitten moet je van achteren beginnen. Met
je benen op heupwijdte moet je boven de stoel staan en jezelf in zitpositie
brengen zonder dat je hielen van de grond komen. Met deze techniek kun
je in een goede positie gaan zitten.
• Je zit in een goede houding als je niet de buikspieren hoeft aan te spannen
om in de juiste positie te blijven. Als je kracht moet gebruiken om in de
goede houding te blijven dan zul je dit niet lang volhouden.
• De hoek van de meeste zadelstoelen is verstelbaar. De hoek van de stoel
moet dusdanig versteld zijn dat je romp en bovenlichaam in staat zijn om
dezelfde lijn te houden wanneer je zou staan. Meestal zorgt een hendel of je
lichaamsgewicht voor het verstellen van je zadelstoel.
• Op een zadelstoel zit je hoger dan een normale stoel. Dit betekent dat je de
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tafel en het computerscherm moet afstellen om volledig te profiteren van de
voordelen van de zadelstoel.
5 voordelen

3 nadelen

Vergroot de hoek tussen je dijen en je romp
en het helpt je om de natuurlijke lumbale
kromming te behouden. Verlaag de spanning in je rugspieren en de druk tussen je
wervels.

Een zadelstoel zorgt er niet automatisch voor dat
je in een goede houding zit en forceert je hierbij
ook niet. Je positie op de zadelstoel is echter
goed of slecht. Leer de juiste techniek om goed
te kunnen zitten. Als je houding inzakt denk
aan hoe dat kan komen. Ga een tijdje op een
stoel zitten met een rugleuning, sta op of ga een
stukje lopen.

De zitpositie sterk en taken die precisie
vereisen kunnen succesvol afgerond worden.

Vaak zijn de redenen die zorgen voor een slechtere houding een gevoel of druk in de veranderende houding. Vooral voor mannen kan de
zadelstoel ongemakkelijk zijn voor de geslachtsdelen. Gelukkig zijn er twee soorten modellen
die voor een comfortabele zit zorgen.

Stoelen die ontworpen zijn met balans- of
schuifmechanismen zorgen voor een rechtere zithouding en verlagen de statische druk
op spieren.

Als de druk die door zitten wordt opgebouwd
verplaatst van je spieren naar kleine delen van je
zitbotten dan kan dat gedeelte pijnlijk aanvoelen
zodat je in een slechte houding gaat zitten om dit
te ontwijken. Het duurt een paar maanden om
te wennen aan het zitten op je zitbotten, maar
dit zorgt er ook voor dat je kunt veranderen van
houding tijdens je werk totdat het comfortabeler
aanvoelt.

Het gewicht ligt op je voeten en zitbotten en
niet op je spieren. Dit zorgt voor een goede
bloedstroom en lymfe in de lagere streek.
Alhoewel druk op je heupbeen knobbel in
het begin ongemakkelijk voelt dan gaat dit
vanzelf wel over.

Tabel 9: Voordelen en nadelen van stoelen.
TIPS:

• Zorgt de stoel voor een ondersteuning van de natuurlijke kromming in je
rug? Doe je ogen dicht en ontspan. Als je rug in een goede houding blijft
dan zit je goed!
• Als je merkt dat je buigt tijdens het gebruik van een zadelstoel, sta dan op
met je benen op heupbreedte en ga weer zitten of ga een stukje lopen.
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OPDRACHT 5: SLIM ZITTEN OP EEN EXERCISE BAL

De exercise of gym bal kan ondanks zijn naam voor meerdere doeleinden worden gebruikt. Het idee van zitten op een exercise bal lijkt op het zitten op een
zadelstoel. De hoek tussen je dijen en romp is vergroot omdat je dan niet direct
met je benen voor de bal zit. Dit zorgt voor een rechte hoek van je heupen en
ondersteund de natuurlijke kromming van je lumbale wervelkolom. Om op de
bal te blijven zitten moeten je buikspieren een klein beetje werken. Dit werk is
variabel omdat het geen statische houding is. Bovendien zorgt de exercise bal
voor een beetje beweging en vering als je gespannen bent.
Als je op de exercise bal zit dan moet je niet vergeten dat je niet automatisch
een goede houding hebt. Omdat de natuurlijke zit op een exercise bal onstabiel
is kan het zijn dat je de rompspieren moet activeren, maar als je lui bent dan
kan je houding snel verslechteren. Als je rompspieren een beetje zwak zijn, dan
is het zitten op een exercise bal voor een lange tijd niet echt een goed idee. Het
gebruik van een exercise bal als stoel is echter een grote aanvulling op de zitopties in het kantoor.
Kies de juiste grootte van de exercise bal:
• Je benen moeten goed om de grond kunnen rusten.
• Je knieën moeten lager liggen dan je heupen, dit zorgt voor een grotere hoek
tussen je dijen en romp en helpt je om een goede houding te behouden.
• Als je op de bal zit dan moeten je heupen, schouders en oren in lijn zijn met
elkaar. De bal heeft de juiste grootte als je kan ontspannen in een rechte
houding zonder constant je balans te houden.
• Zie de tabel hieronder een aantal richtlijnen voor een goede exercise bal.
Je lengte

Bal voor zitten

Onder 155cm
Onder 165cm

55cm
65cm

155cm–175cm
165cm-185cm

65cm
75cm

Over 175cm
Over 185cm

Bal voor training

75cm
85 cm

Tabel 10: Richtlijnen voor een exercise bal.
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Wanneer je een exercise bal kiest, vergeet dan niet dat je gewicht en de druk op
de bal belangrijke factoren zijn. Zoals je in de tabel kunt zien, is een grotere bal
geschikter voor zitten dan voor training. De reden voor een grotere bal om op
te zitten is dat je op die manier een grotere hoek kunt krijgen tussen je dijen en
romp. Dit voorkomt dat je voorover gaat hangen.
TIPS:

• Houd je voeten stevig op de grond. Als je voeten wijder staan, is je positie
stabieler en de druk op je heupen lager. Met deze techniek is het makkelijker
om een goede houding te behouden.
• Zit dicht bij de tafel zodat je niet hoeft te reiken naar het toetsenbord en je
armen dichterbij je lichaam zijn.
• Verstel de hoogte van je tafel dusdanig dat je de tafel als ondersteuning voor
je onderarmen kunt gebruiken.
• Zorg ervoor dat je heupen, schouders en oren in de zelfde verticale lijn staan
zodat je een goede houding hebt.
• Vergeet niet om regelmatig pauzes in te lassen, vooral als je houding slechter
wordt.
5 voordelen

3 nadelen

Vergroot de hoek tussen je dijen en je romp
om de natuurlijke kromming in je lumbale wervelkolom te behouden. Verlaag de
spanning in je rugspieren en de druk tussen
je wervels.

Om een goede houding op de exercise bal te
behouden moet je actief zijn en kennis hebben
van wat je doet.

Zitten op een exercise bal activeert je spieren
en vergroot het energieverbruik van je
lichaam.

Een exercise bal ondersteunt je houding niet
zodat er een risico is op een slechte houding.

Zitten op een exercise bal kan je rompspieren
ontwikkelen.

Een exercise bal vereist activiteit in de spieren
en dus kunnen ze vermoeid raken, wat kan
resulteren in een slechte houding op de bal.
Vergeet niet om rust te nemen tussen het
zitten door.

Je kunt veren als je gespannen bent.
Makkelijke en betaalbare tijdelijke keuze voor
een normale kantoorstoel.

Tabel 11: Voordelen en nadelen van een exercise bal.
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TIPS:

• Als zitten op een exercise bal moeilijk lijkt en je constant je balans moet
zoeken, laat dan wat lucht uit de bal. Als er meer contact is tussen de bal en
de grond is het makkelijker om je balans te houden.
• Voor studenten die concentratieproblemen hebben op school kan het moeilijk zijn om stil te zitten in een normale stoel. Op een exercise bal, of andere
actieve stoel, kan de student in staat zijn om zich beter te concentreren
omdat degene extra energie kan gebruiken om tijdens het zitten een klein
beetje te veren.
OPDRACHT 6: SLIM ZITTEN OP DE BANK

Hangen op de bank is een typisch symbool van de negatieve effecten van zitten.
De wervelkolom is in een ongemakkelijke positie gedraaid en vanuit deze luie
positie kun je niet eens tv kijken. De enige spier die wordt geactiveerd, is je
rechterhand die af en toe een blikje bier naar je lippen brengt.
De kantoorstoel heeft zijn eigen aandachtspunten. Bewustzijn en de behoefte
om ergonomie onder de aandacht te brengen zijn positieve ontwikkelingen.
Daartegenover staan de drijvende krachten achter de ontwerpen van meubels,
die alles behalve welzijn voorstaan. Als je naar iedere simpele stoel kijkt zie je
dat hun profielen de rug in een kromming dwingt. De ligpositie is een beeld
van ontspanning. Sommige ontwerpers hebben hun holle ontwerpen weggezet
en verdedigd als “goed voor het oog en het lichaam”.
Helaas zijn ontspanning en comfort geen synoniemen voor een gezonde houding. Zitten met een kromming in je rug is misleidend. Het voelt goed maar
tegelijkertijd verandert het bindweefsel, pezen en spierstructuren in je rug. De
pijn begint op het moment dat al deze structuren al beschadigd zijn. Hoe kun
je slim gaan zitten op de bank?
TIPS:

• Als je op de bank zit, gebruik dan een aparte ondersteuning voor je onderrug.
• Koop geen lage of diepe bank waarin je kunt zinken omdat het moeilijk is
om een gezonde houding voor je rug te krijgen en het is lastig om uit de
bank te komen.
• Onthoud om regelmatig te pauzeren van het zitten op de bank.
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• Computergebruik tijdens het liggen brengt je hoofd in een rare positie en
kan slecht zijn voor je nek.
• Maak van het rekken en strekken een gewoonte terwijl je tv kijkt. Het neemt
niet je concentratie weg van je favoriete series, maar het ontspant je spieren
perfect in vergelijking met alleen maar zitten op de bank.
• De stoelen in bussen, treinen of vliegtuigen zijn niet erg goed voor je rug.
Neem je eigen ondersteuning mee voor je onderrug.
• Een goede houding tijdens autorijden is rechtop zitten met je stoel zo dicht
mogelijk bij de gaspedalen, remmen en versnellingspook. Je rug moet recht zijn en je moet in staat zijn om de pedalen te bereiken zonder jezelf te
strekken.
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STA OP!
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I

edereen heeft het tegenwoordig zo druk dat de meesten vooral willen
weten welke minimale fysieke activiteit nodig is om de gezondheid op
peil te houden. Er werd hiervoor veel geschreven over de enge waarheid
over zitten, maar het enige wat je hoeft te doen om je gezondheid te
verbeteren is opstaan. Als je opstaat, gebruiken jouw spieren de voedingsstoffen in je bloed om de benodigde energie te leveren. Je stofwisseling wordt versneld en je hersenen krijgen wat zuurstofrijk bloed. Je geest
wordt hernieuwd en je lichaam start zijn normale metabolische proces op. In
dit hoofdstuk volgt een lijst van de meest krachtige tools om de consequenties
van het zitten te vermijden:

STA OP UIT JE STOEL
Hoe simpel die kleine verandering in positie van zitten naar staan ook is, het
is de meest belangrijke activiteit die je kunt doen om je metabolisme op een
gezond niveau te houden. Door simpelweg op te staan activeer je een grote
groep spieren die je metabolisme verhoogt met 13-100%. Door je houding
te veranderen activeer je het deelnemende zenuwstelsel waardoor je alertheid
hoger wordt, verbeterde focus en het verlaagt je hongergevoel.
Zodra de behoefte aan energie in je spieren hoger wordt, gaat het lichaam vetreserves gebruiken door deze vetten om te zetten in glucose voor je spieren.
Dit geleidelijke gebruik van energie kan voordeliger zijn om voor de langere
termijn je gewicht in balans te houden of zelfs af te vallen ten opzichte van een
intensieve training die een direct effect heeft op je energieniveau. Denk maar
eens aan de studie die laat zien dat zij die minder televisie keken succesvoller
waren in het afvallen zonder ook maar te kijken naar het aantal trainingen en
de eetgewoonten.
Alhoewel opstaan goed is, moet je wel in ogenschouw nemen dat voor een langere tijd op een plek staan juist niet goed is voor het lichaam. Als je gewoonweg
op een plek staat, zijn je knieën gestrekt en worden je metabolische processen in
je gewrichten zwakker. Hoe dan ook, je doet iets goeds voor je gezondheid als je
opstaat. Een Australische onderzoeker liet zien dat individuen die in staat zijn
om het zitten te onderbreken een smallere taille en hogere efficiënte bloedsuiker en triglyceride niveaus hadden in vergelijking tot degenen die meer zaten,
ongeacht de totale zittijd of aantal trainingen.
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In een andere studie ontdekte dezelfde groep Australische onderzoekers dat
door elke 20 minuten het zitten te onderbreken de functie van insuline op een
gezond niveau bleef. Interessant genoeg had het verhogen van de intensiteit van
deze pauzes geen invloed op het insuline niveau. Bovendien is het in staat zijn
om uit je stoel te komen de sleutel voor functionele capaciteit. Onderschat niet
de kracht van deze kleine actie. Beloon je lichaam door op te staan en verzeker
je van een gelukkig en gezonde toekomst.
PRESTATIES VAN STAAN?

Wanneer je opstaat, moet je hele lichaam zich aanpassen aan de vraag om te
staan. Je hartslag neemt toe, de bloedcirculatie versnelt, je zintuigen worden
wakker en je wordt alerter. Mensen die staand hun werk uitvoeren geven aan
dat ze gemotiveerder zijn. Tevens is hun algemene gemoedstoestand beter dan
wanneer ze de hele dag zitten.
Staande afspraken zijn in populariteit toegenomen en heeft zelfs de interesse
gewekt van wetenschappers. De populariteit van staande afspraken kan worden
uitgelegd door het feit dat staand afspreken 1/3 minder tijd in beslag neemt dan
zittend afspreken en hoewel de duur ervan korter is, is het aantal beslissingen
dat wordt genomen exact hetzelfde. Bovendien zorgen staande afspraken voor
betere samenwerking en leidt het tot betere prestaties bij projectteams. Tevens
zijn individuen vaker bereid om hun eigen ideeën te delen.
Of de bovengenoemde voordelen het resultaat van fysieke veranderingen zijn
weten we niet. Misschien voelen mensen zich energieker wanneer ze staan dan
wanneer ze onderuitgezakt in een stoel zitten? Wellicht is de korte duur van een
meeting te verklaren doordat mensen niet de energie hebben om net zo lang te
staan als dat ze kunnen zitten? Misschien is staan beter voor de teamprestatie
omdat mensen zich vrij kunnen bewegen, de volle aandacht kunnen geven aan
iemand en met hun hele lichaam kunnen communiceren omdat ze niet beperkt
zijn tot hun stoel?
Aan de andere kant, wie maakt het wat uit wat de redenen zijn? Staande meetings zijn het proberen waard!
“Niets dat creatief is, is zittend geboren.”
- Dit was de reactie van een leraar op de vraag van een student waarom de
stoelen uit het klaslokaal waren verwijderd.
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AANPASBARE WERKSTATIONS
In de afgelopen jaren zijn aanpasbare staande werkstations significant in populariteit gegroeid. Volgens de trendpagina van Google had de zoekterm “standing desk” een piek bereikt in januari 2013 waarbij de populariteit, vergeleken
met 6 jaar ervoor, gegroeid was met aan duizelingwekkende 1600%. Het is
geen wonder dat de positieve ervaringen gedeeld zijn via onderzoeksrapporten
en toonaangevende bedrijven op gebied van de gezondheid van werknemers.
Kennis van de negatieve effecten van zitten hebben ervoor gezorgd dat veel kantoormedewerkers behoefte hebben aan aanpasbare werkstations zodat ze minimaal een deel van hun dagelijkse werkzaamheden staand kunnen uitvoeren. Dit
verzoek is niet onnodig. Volgens metingen wordt het gewicht op de rugspieren
verlaagt, stijgt of blijft de werkefficiëntie gelijk en neemt zowel het energieverbruik als de vetverbranding toe. Deze resultaten kun je ook projecten naar de
gemoedstoestand van de mensen. Over het algemeen zijn ze opgewekter en
meer tevreden met hun werk dan wanneer ze zitten. Er is minder sprake van
stijfheid in de nek en schouders, net als een vermindering van pijn in de onderrug. In een studie werd voorgesteld om staande werkstations voor een periode
van vier weken te gebruiken. Gedurende deze tijd daalde de zittijd met 224%,
oftewel 66 minuten per dag. Bovenrug en schouderproblemen daalden met
54% en de gemoedstoestand verbeterde ook. Na de studie werden de werkstations weggehaald en keerden de problemen binnen twee weken weer terug. In
een andere studie werd aangetoond dat de prestaties van jongeren beter werden
als ze staand gingen werken of studeren.
In Duitsland meldde een bedrijf dat de aanpassingen naar aanpasbare werkstations het ziekteverzuim verlaagde met zes dagen. Dit was het resultaat van
33% minder problemen in de spieren inclusief een verlaging van 60% van de
nek- en schouderproblemen. Bovendien meldde 65% van de werknemers dat
hun algemene welzijn verbeterde.
Andere voordelen van staande werkstations zijn een meer open en actieve werkcultuur (staande werkstations die gebruikt worden door groepen in gemeenschappelijke werkruimten) en meer ruimte op de werkvloer. Bovendien meldde
meer dan 60% van de gebruikers dat deze nieuwe stations zorgden voor een
verbetering van hun zelfvertrouwen op het werk. Was dit het gevolg van de
verandering in de cultuur op het werk of de staande werkstations? Helaas kon
de studie hierin geen onderscheidt vinden.
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Het hiervoor genoemde bedrijf uit Duitsland behaalde deze resultaten door
te investeren in 38 aanpasbare staande werkstations voor een prijs van 10.200
Euro. Volgens dit bedrijf betaalde deze investering zich met 100.800 Euro terug
in termen van minder ziekteverzuim en een hogere efficiëntie op het werk. Dit
komt neer op bijna 10 Euro winst op een investering van 1 Euro!
viimeiseen asti ja mai
“Ik schrijf terwijl ik sta! Het is geweldig om te trainen zonder een training
te doen!”
- Het commentaar van een tester van een staand werkstation
De voordelen van een verstelbare tafel zijn niet beperkt tot de mogelijkheid
om te staan. Verschillende soorten mensen met verschillende taken hebben
vanzelfsprekend tafels nodig van verschillende hoogtes. Verschillende soorten
stoelen dienen ook verstelbaar te zijn aan de hoogte van een tafel. Met een kruk
of verende stoel zit je over het algemeen hoger dan wanneer je een normale
bureaustoel gebruikt. Om je armen te laten steunen op de tafel en je computerschermen op de juiste hoogte te hebben, moet je de hoogte van de tafel
kunnen aanpassen.
” Werken zonder dat je onderarmen worden ondersteund is 80% harder
werken dan werken met degelijke steun voor de onderarmen. Om het
gewicht op je gewrichten te reduceren en ontstekingen te voorkomen in
gewrichten, pezen en bovenrug, moeten de onderarmen worden ondersteunen ongeacht de taak of type stoel.”
Het is buitengewoon belangrijk dat de tafels aan de werkstations verstelbaar
zijn naar de individuele behoefte zoals de lengte van de werknemer, de stoel en
de taak die wordt uitgevoerd. Een verstelbaar werkstation is ook geschikt voor
individuen in een rolstoel of degene die lijden aan acute rugproblemen. Hoe
makkelijker een werkstation aan te passen is, des te veelzijdiger het werkstation
gebruikt kan worden.
Een staand werkstation is eigenlijk niets nieuws. Ernest Heminway, schrijver
en winnaar van een Nobelprijs, schreef staand zijn klassieke romans. Donald
Rumsfeld, de voormalige secretaris van Defensie van de Verenigde Staten,
schreef belangrijke documenten staand. De bekendste fysicus, Albert Einstein,
kwam tot zijn Relativiteitstheorie terwijl hij aan het fietsen was. Misschien zou

Minder zitten, gezonder leven • 99
Sitting-is-killing-boek-binnenwerk.indb 99

24-11-15 10:33

WANDELENDE WERKSTATIONS: DE ROLLS ROYCE VAN
HET ACTIEVE WERKEN
Als je elke dag een Toyota rijdt en het wordt saai dan hebben de fabrikanten van
de actieve werkstations een hipper model voor de nog actievere gebruikers van
de werkstations. De RollsRoyce onder de werkstations: het wandelende werkstation! Je verbrandt vet en verhoogt je energie. Door het gebruik van dit type
werkstation waren vrouwen met overgewicht in staat om hun energieverbruik
te verhogen met 119 kilocalorieën per uur ten opzichte van zitten. Onderzoekers schatten dat wanneer deze vrouwen de wandelende werkstations voor 2 – 3
uur per dag gebruiken, zij 20-30 kilogram aan gewicht per jaar verliezen.
Ik heb ook de kans gekregen om een wandelende werkstation te testen. Voordat
ik begon dacht ik aan de moeilijkheid van het combineren van werk en lopen,
omdat ik een traditioneel ingestelde man ben die maar één ding tegelijk kan.
Tot mijn verbazing merkte ik dat mijn lichaam in harmonie was met mijn gedachten. Ik liep vloeiend en mijn denkproces kreeg een extra stimulans bij elke
stap. Studies hebben uitgewezen dat de wandelende werkstations geen negatief
effect hebben op de werkefficiëntie. Sterker nog, ze verbeteren dit.

JAY BUSTER TRAVEL USA:
Kaart met werkstations langs de weg.
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WANDELEN DOOR DE VERENIGDE STATEN – OP HET WERK!
De stroman van de wandelende werkstations, Jay Buster uit de Verenigde Staten, stelde zichzelf een hoog doel. Zijn doel was om binnen een jaar van New
York naar Chicago te lopen, het jaar erop naar Colorado en het derde jaar naar
Santa Monica Beach in Los Angeles. Met andere woorden, Buster wilde in drie
jaar tijd dwars door de Verenigde Staten gaan lopen vanuit zijn eigen kantoor
in Boulder, Colorado. Na 1,7 jaar of 628 werkdagen was hij, negen kilo lichter,
al aangekomen in Santa Monica Beach.

ACTIEF ZITTEN

Als je geen tijd of behoefte hebt om te staan, of als je werk deze mogelijkheid
niet biedt, raak dan niet in paniek. Je kunt ook actief zijn terwijl je zit. Je oma
houdt ervan om in een schommelstoel te zitten of te schommelen in tuin met
de kleinkinderen. Stoelen die schommelen tonen aan dat ze de spanning op je
rug verminderen en je balans ontwikkelen. Stoelen met veren dagen je benen
op een veelzijdige manier uit, terwijl een stoel met een zadel ervoor zorgt dat je
rug in een optimale positie verkeert.
In ons kantoor was de “exercise bal” een groot succes. Het energieverbruik steeg
met 6%, de positie van onze benen (wijde stand) bracht onze heupen naar
voren en zorgde voor een natuurlijke welving in de rug. Tegelijkertijd verminderde de spanning in de nek en schouders. Het beste deel van de exercise bal is
dat een klein beetje stuiteren wonderen doet in een stressvolle dag!
Zoals bij elke andere verandering, moet je ook wennen aan de exercise bal. De
exercise bal ondersteunt niet je rug, dit is de taak van de spieren in je romp.
Wanneer je te lang op een exercise bal zit zonder je aan te passen aan de veranderingen, loop je het risico op stress in je zenuwstelsel. Begin met een korte
periode zitten op de bal en herhaal dit iedere dag. Let erop dat je houding goed
is tijdens het zitten, luister naar je lichaam en gun jezelf een normale stoel
wanneer nodig.
LOOP, ZELFS ALS HET LANGZAAM IS

Als je langzaam loopt, stijgt het energieverbruik. Dit kan oplopen tot drie keer
het verbruik tijdens het zitten. Bijvoorbeeld na het eten kan de bloedsuikerspiegel voor een aantal uur hoog blijven omdat de behoefte aan energie laag is. Een
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kort stukje lopen kan echter dit niveau halveren. Wanneer je geen tijd hebt om
te gaan lopen kan minder ook geschikt zijn. Als je het zitten elke 20 minuten
onderbreekt met 2 minuten lopen dan kan je bloedsuiker al met 27% dalen ten
opzichte van alleen maar zitten.
In een studie uit de Verenigde Staten werd een serieuze poging ondernomen
om de tijd die aan televisie kijken werd besteed te verlagen. Volwassen proefpersonen met overgewicht of obesitas die meer dan drie uren per dag TV keken
werden benaderd om mee te doen aan deze studie. De televisies van de proefpersonen werden uitgerust met een apparaat die de televisie kon uitzetten wanneer de helft van hun vooraf bepaalde kijkuren was bereikt. Het aantal kijkuren
daalde met 2,9 uur per dag, exact de helft van voor de studie.
Tijdens deze drie weken durende studie steeg het energieverbruik bij de proefpersonen met gemiddeld 120 kilocalorieën per dag terwijl de energie consumptie met een gemiddelde van 100 kilocalorieën per dag daalde. Wat nog
beter is, is dat de proefpersonen hun extra tijd gebruikten om fysieke activiteiten met een lage intensiteit te doen terwijl ze hier geen instructies voor hadden
gekregen. Als de proefpersonen doorgaan met deze kleine aanpassing in hun
leven dan is dit waarschijnlijk genoeg om in de toekomst te voorkomen dat ze
weer in gewicht toenemen.
Vanuit de voorgaande genoemde voorbeelden zie je dat kleine veranderingen
significant zijn voor je gezondheid. Bovendien zijn kleine dagelijkse veranderingen makkelijker vol te houden en beïnvloedt dit je gezondheid in positieve
zin. Het is dus echt niet moeilijk! Wanneer je opstaat uit je stoel, een kauwgom
in je mond doet en je benen begint te bewegen, heb je direct een dubbel energieverbruik ten opzichte van zitten!
BESTAAT ER EEN “SLECHTE” FYSIEKE ACTIVITEIT?

Als zitten slecht is, is dan elke soort fysieke activiteit goed voor je?
Helaas, niet elke fysieke activiteit is goed voor je. Misschien ben je wel eens verhuisd of heb je flink de tuin aangepakt en werd je de volgende dag wakker met
pijn in elk deel van je lichaam. Werk waarbij zwaar tillen vereist is en waarbij
de bewegingen meerdere malen worden herhaald, kunnen teveel stress in het
lichaam opleveren, zeker wanneer je normaal gesproken niet gewend bent aan
deze bewegingen. Vergeet dan niet om rust te nemen.
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“Herhaaldelijk eenzijdig werk leveren of werken in een geforceerd tempo,
vereist elk uur een korte pauze van 5-10 minuten.”
Herhaaldelijke eenzijdige activiteit en passiviteit zijn beiden slecht voor je. De
beste manier om deze negatieve effecten van eenzijdige activiteit en passiviteit
te vermijden, is door het nemen van pauzes en andere soort bewegingen in je
dag in te passen. Niet alleen het voorschrijven van pure rust voor degene die
fysiek werk verricht is belangrijk, het is ook goed om ze in hun vrije tijd fysieke
activiteiten te laten doen. Wanneer de capaciteit van de prestaties zijn verhoogd, dan zijn de dagelijkse activiteiten altijd relatief makkelijker en leuker.

” De maximale belasting van je werk moet niet meer zijn dan 30-40% van
je maximale capaciteit”

Kenmerken van ”goede activiteit”

Kenmerken van ”slechte activiteit”

Eentonig

Variatie

Langdurig (uren)

Korte duur

Beperkte mogelijkheden tot rusten

Mogelijkheden om te rusten wanneer nodig

Beperkte mogelijkheid tot het kiezen van intensiteit, duur, type en variatie van activiteit

Mogelijkheid tot het kiezen van intensiteit,
duur, type activiteit en variatie van activiteit

Spanning op de kleine spiergroepen

Spanning op de grote spiergroepen

Tabel 12: Kenmerken van goede en slechte activiteiten.

WAT IS TRAINING?
Training is goed voor je gezondheid, terwijl zitten juist risicovol is qua gezondheid. Wat wordt gezien als “genoeg” voor dagelijkse fysieke activiteit is niet voldoende om fysieke training voor fitheid of gezondheid, om maar niet te spreken
of de fysieke training voor (top) sport. Sommige fysieke activiteiten verbeteren je
gezondheid, maar zijn niet voldoende om substantieel je conditie te verbeteren.
In het algemeen geldt voor mensen tussen 18 en 65 jaar dat je je fitheid verbetert
door meerdere keren per week aerobe oefeningen doen voor in totaal ruwweg
twee uren in een rustig tempo of ruim een uur in een hoog tempo. Om je kracht
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en balans te verbeteren moet je minstens twee keer per week aan krachttraining
doen.
Om je gezondheid door training te kunnen verbeteren, is het belangrijk om te
weten wat training exact inhoudt. Op basis van alle feiten vraag je jezelf misschien af waarom het verminderen van je zittijd niet op deze lijst staat. Zoals besproken is training niet per definitie iets wat je doet wanneer je een trainingspak
aandoet en gaat rennen. Daarbij is vooraf geplande fysieke inspanning niet per
definitie de enige vorm van fysieke activiteit die invloed heeft op je gezondheid.
DE DEFINITIE VAN TRAINING

Een van de toonaangevende autoriteiten in de Verenigde Staten op het gebied
van training en gezondheid, Center for Disease Control (CDC), heeft de
verschillende aspecten van fysieke activiteit als volgt gedefinieerd:
FYSIEKE TRAINING (EXERCISE)

Fysieke training omvat gepland, gestructureerd en doelgericht bewegen met als
doel het verbeteren of onderhouden van een of meerdere componenten in de
fysieke gesteldheid.
FYSIEKE ACTIVITEIT (PHYSICAL ACTIVITY)

Elke beweging met het lichaam, uitgevoerd door de spieren, welke het energieverbruik boven een basaal niveau brengt.
GEZONDHEID

Een algemeen welbevinden, met zowel een fysieke, sociale als psychologische
dimensie.
Waarom denken veel mensen dat alleen training voldoende is? De reden is
een intensieve studie naar training die al tientallen jaren bestaat en onbetwist
aantoont dat fysieke training voordelen voor de gezondheid biedt. Tegelijkertijd zijn de methoden die gebruikt zijn voor het beoordelen van de negatieve
consequenties van zitten ontoereikend geweest.
DE DEFINITIE VAN “NATURAL EXERCISE”

Elke stap die je neemt en elke activatie van spieren in het lichaam valt onder
“natural exercise”, in het Nederlands ‘’natuurlijk trainen’’. Natural exercise is
niet afhankelijk van tijd, plaats, manier of specifieke intenties. Natural exercise
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wordt omschreven als: gemakkelijk, toegankelijk en vooral een goed gevoel.
Natural exercise hoort in het leven van een ieder omdat dit de manier is hoe het
lichaam hoort te functioneren.

“Als je elk individu de juiste voeding en training biedt, niet teveel en niet
te weinig, dan zou je de meest veilige manier naar een goede gezondheid
hebben gevonden.”
“Als er een tekortkoming in voeding of training is, dan zal het lichaam
ziek worden.”
“Lopen is het beste medicijn voor een man.”
“Alle delen in het lichaam die een functie hebben worden gezond, goed
ontwikkeld en zullen minder snel oud worden, wanneer het normaal
wordt gebruikt. Als de delen niet worden gebruikt, worden ze onderhevig
aan ziekten, minder groei en worden ze sneller oud.”
Hippocrates (450 jaar voor Christus)

DE HAMVRAAG
Het negeren van dagelijkse fysieke activiteiten in studies is simpelweg het gevolg van beperkte meetmethodes en aandacht. Dit type bewegingen gebeurt
spontaan en zonder er bij na te denken omdat het de intentie is om iets anders
te gaan doen. Hoe lang stond je vandaag? Hoe lang heb je gezeten? Hoe vaak
nam je een pauze van het zitten? Spontane fysieke activiteiten zorgen over het
algemeen voor grijze haren bij zowel de proefpersonen als de onderzoekers.
Daartegenover staat dat de tijd die wordt besteed aan trainingen met hoge intensiteit eenvoudig te onthouden zijn omdat het een eigen entiteit is buiten de
normale dag.
Je zult vast al je hardloopsessies gepland hebben. En je badminton wedstrijden
zijn gedurende de winter elke week gereserveerd op een specifiek tijdstip. Zelfs
een normale inspanning zoals naar het werk fietsen, is relatief gemakkelijk te
onthouden en kan ook redelijk precies geëvalueerd worden. Het is geen wonder
dat onderzoekers in staat zijn geweest om meer complete en specifieke infor-
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matie te verzamelen over fysieke training. Aan de hand van deze specificaties
hebben onderzoekers kunnen concluderen dat er een relatie is tussen fysieke
training en gezondheid.

”BEWEEG MIJ!”

DE VOORS EN TEGENS VAN ONDERZOEK NAAR FYSIEKE TRAINING
Wanneer je van proefpersonen verwacht om op een bepaalde manier te trainen,
dan heb je al een redelijk beeld hoe elk type oefening zijn uitwerking heeft op
de gezondheid en fitheid. Een aantal van de eerste studies werden eind jaren 60
in de groep van Matti Korvonen in Finland uitgevoerd en de decennia daarna
werden onderzoeken gedaan door Michael Pollock. In deze onderzoeken werden proefpersonen ingedeeld in groepen. Elke groep trainde met verschillende
intensiteit. Zoals je misschien al kunt raden had de groep die het hardste trainde een grotere verbetering qua fysieke gesteldheid.
Deze studies waren de eersten die een relatie lieten zien tussen specifiek geplande
trainingen en de voordelen hiervan op de gezondheid en fitheid. Deze studies
hadden echter een basisprobleem; alle groepen trainden op een andere intensiteit maar met dezelfde duur. Dit betekent dat de groep met de hoogste intensiteit meer heeft gedaan dan de groep met de laagste intensiteit zodat het effect
van de verschillende trainingsvolumes in deze studies niet bepaald kon worden.
Er kon worden geconcludeerd dat trainen met een hoge intensiteit nodig is om
significante veranderingen te laten plaatsvinden in je fysieke gesteldheid.
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Dit probleem werd later opgelost in vervolgonderzoek waarbij de groep met de
hoogste intensiteit korter trainden dan de groep met de laagste intensiteit. In
de jaren 90 werd een aantal studies met hoge kwaliteit afgerond. De onderzoeksresultaten waren helder: een gemiddelde fysieke trainingsintensiteit verbetert
ook de fitheid en het functioneren van het hart. Het meest belangrijk was dat
er minder mensen afhaakten wanneer de intensiteit gemiddeld was, in vergelijking met een hoge intensiteit.
Op basis van dergelijke studies werden aanbevelingen op het gebied van training opgesteld. Zo werd de voorgeschreven intensiteit voor training keer op
keer verlaagd; minder was ook effectief. Overtuigend bewijs over de voordelen
van training zijn in 1992 gemeld door de American Heart Association (AHA)
die een passieve levensstijl, na roken, hoge bloeddruk en een hoog cholesterol
op de lijst zette als een van de grootste risico factoren voor het ontwikkelen van
hart en vaatziekten bij leefstijl gerelateerde factoren.
Een van de meest belangrijke onderdelen van het rapport was dat training op
een gemiddelde intensiteit (zoals stevig wandelen) de meeste voordelen voor de
gezondheid geeft en dat deelnemen aan trainingen met een hoge intensiteit niet
een vereiste was voor een goede gezondheid. Kort nadat de AHA hun rapport
publiceerde, sloten andere invloedrijke organisaties zoals de US Surgeon General’s Office, National Institutes of Health en de World Health Organization
(WHO) zich aan bij de voordelen van trainen op gemiddelde intensiteit.
Vanuit zowel het perspectief van onderzoek als vanuit het oogpunt van toegankelijkheid, zijn er goede redenen voor het verlagen van trainingsintensiteit. Trainingsadviezen zijn bedoeld voor de meerderheid van de populatie die, over het
algemeen, niet de fysieke capaciteiten heeft om hoge aantallen van trainingen
met hoge intensiteit te volbrengen. Bovendien wijzen onderzoeksresultaten uit
dat de voordelen voor de gezondheid door gemiddelde fysieke trainingsintensiteit onomstreden zijn. De trainingsaanbevelingen werden dusdanig herzien dat
iedereen bereidt en er toe in staat was de trainingen te volbrengen. Het rapport
beschreef ook dat een hoge trainingsintensiteit bovenop de basisaanbevelingen
kon resulteren in extra voordelen voor je fitheid en gezondheid.
Geen enkele studie heeft beschreven met welk soort dagelijkse fysieke activiteiten deze trainingen zijn gecombineerd. Voor twee individuen kan bijvoorbeeld
het verschil in het dagelijkse energieverbruik 2000 kilocalorieën zijn op basis
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van hun dagelijkse fysieke activiteiten. Dit betekent dat onderscheid maken
tussen aanpassingen van dagelijkse fysieke activiteit en fysieke training erg
moeilijk is, zo niet onmogelijk. Deze huidige aanbevelingen zijn er op gericht
om mensen aan het trainen te krijgen, ongeacht hun niveau of dagelijkse activiteit.

DE TELEVISIE NEEMT HET VOORTOUW
Het rotsvaste geloof dat je gezondheidsvoordelen alleen bereikt door te trainen,
werd voor het eerst in twijfel gebracht door Australische wetenschappers onder
leiding van Neville Owen. Terwijl technologie vanzelfsprekend werd viel het
de wetenschappers op dat het kijken naar televisie kon worden gerelateerd aan
een hele reeks van gezondheidsproblemen. Televisie kijken gaf een uitstekende
mogelijkheid voor het doen van onderzoek omdat de meeste mensen weten
dat films op maandag, dagelijkse soaps, nieuws en sport deel uitmaken van het
dagelijkse leven. Daarnaast is het zo dat wanneer mensen al die actie op tv zien,
ze bijna niets anders doen dan zitten. Onderzoek naar mensen die tv keken
opende een nieuwe dimensie aan studies om de relaties te bekijken tussen fysieke activiteit en gezondheid. Wat belangrijker is, is dat deze relatie gelijk was
ongeacht de hoeveelheid fysieke activiteit die deze individuen dagelijks deden.
Natuurlijk zijn er ook zwakke punten in studies naar mensen die tv kijken.
Alhoewel tv kijken normaal is, is de tijd die wordt besteedt aan tv kijken niet
gelijk aan de zittijd over de gehele dag. In een studie waarbij informatie werd
verzameld over de tijd die kinderen spendeerden aan zitten, werd tijd die is
besteed aan elektronica meegerekend. In feite laten activiteitsmetingen zien dat
kinderen minstens twee keer zoveel tijd inactief zijn. Bovendien zijn de pauzesgedurende de zittijd en andere dagelijkse activiteiten niet meegenomen in de
vragenlijsten. Wanneer men tv kijkt eet men vaak diverse soorten snacks en is
dit moeilijk te onderscheiden van de gezondheidsrisico’s van simpelweg zitten.
Het zou handig zijn als dagelijkse activiteiten daadwerkelijk konden worden
gemeten met zowel gemak als specificiteit. Het is zeker zo dat een aantal monitors of meetapparatuur voor kleine dagelijkse activiteiten breed verkrijgbaar
is. De prijzen hiervan zijn spectaculair gedaald, het gebruik is verbeterd en de
analyse methodes zijn geautomatiseerd. Voor het eerst bieden deze activiteitenmonitors en meetapparatuur een moeiteloos en redelijk nauwkeurige manier
om ook maar een kleine en onbewuste activiteit gedurende de dag te meten.
Onderzoek naar sport en training is de afgelopen jaren goed ontwikkeld met
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behulp van de ontwikkeling van meettechnologie. Tegelijkertijd heeft de potentie van het verbeteren van je gezondheid door kleine dagelijkse activiteiten
bij velen de ogen geopend en een discussie over het minimale niveau van fysieke
activiteit heeft antwoorden opgeleverd die een revolutie kunnen zijn voor de
huidige trainingsaanbevelingen.
Het verlagen van de zittijd is tot op heden nog steeds niet toegevoegd aan de
trainingsaanbevelingen of iets dat je gezondheid en welzijn kan verbeteren. Dit
omdat onderzoek naar zitten en inactiviteit in de kinderschoenen staat in vergelijking tot onderzoek naar sport en training. Het aantal studies naar zitten en
inactiviteit neemt echter explosief toe. Op dit moment verzamelt een panel van
de meest toonaangevende onderzoekers ter wereld de meest recente resultaten.
Binnen een aantal jaar zal het verlagen van de zittijd zeker een centraal deel uitmaken van de promotie van training- en activiteitsadviezen, zoals bijvoorbeeld
in de Apple Watch al is toegepast.
In Australië, Groot-Brittannië en Canada is aan de officiële trainingsaanbevelingen een nieuwe zin toegevoegd die aangeeft dat langdurig zitten het liefst
vermeden moet worden. Voor kinderen loopt het onderzoek vooruit omdat
vele autoriteiten, inclusief het Ministerie van Onderwijs en Cultuur (Finland),
aanbeveelt dat meer dan twee uur achter elkaar zitten vermeden moet worden
en dat de totale tijd achter de tv of computer ook minder dan twee uur per dag
moet zijn.
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In 2008 werd in de Verenigde Staten een grote stap gezet naar het verbeteren
van de trainingsaanbevelingen voor volwassenen door het geven van een lagere trainingslimiet om zo de kleine stappen, om je gezondheid te verbeteren,
op dagelijkse basis te herkennen: “Alle volwassenen zouden inactiviteit moeten
vermijden. Enige fysieke activiteit is beter dan geen enkele en volwassenen die
deelnemen aan een aantal fysieke activiteiten verkrijgen enige gezondheidsvoordelen. Voor substantiële voordelen voor de gezondheid dient een volwassen
persoon minimaal 150 minuten ( 2 uur en 30 minuten) per week op gemiddelde intensiteit, of 75 minuten (1 uur en 15 minuten) per week zware intensieve
fysieke activiteit of een combinatie van gemiddelde en zwaar intensieve activiteiten te doen.”
TRAINING EN DE WANDELENDE COCKTAIL

Trainingsaanbevelingen zijn traditioneel gebaseerd op studies die de effecten
van training op hart- en vaatziekten en vroegtijdige dood hebben onderzocht.
Recentere studies hebben ook de relatie tussen training, functionele capaciteiten en dagelijkse energieniveaus vermeld. Aanbevelingen om de kracht en
motorische controle te verbeteren door middel van krachttraining en andere
spierbelastende activiteiten zijn de afgelopen jaren ook toegevoegd aan de trainingsaanbevelingen. Je kunt bijvoorbeeld door gedegen krachttraining problemen in je spieren voorkomen en genezen, zoals velen tegenwoordig hebben in
hun rug, schouders en nek.
Bovendien kan spierconditie ervoor zorgen dat ouderen hun functionele capaciteiten onderhouden of verbeteren, terwijl spierhypertrofie of het behouden
van de spiermassa vele ziektes voorkomt en ook het herstelproces bevordert.
Spiermassa helpt het behouden van de longcapaciteit en de basale stofwisselingssnelheid alsook het aantal andere metabolische processen om de gezondheid
te behouden.
Het verbeteren van je fysieke gesteldheid door middel van hoge trainingsintensiteit biedt voordelen voor je dagelijkse welzijn en voor het verbeteren van je
werkcapaciteit. De meest recente aanbevelingen hebben daadwerkelijk verschillende combinaties van gemiddelde en hoge trainingsintensiteit aangegeven.
High Intensity Interval Training (HIIT) verbetert substantieel je fitheid. Met
een hoge trainingsintensiteit kun je in slechts een paar minuten energie verbruiken en je prestaties verbeteren. Veel mensen die een redelijke basisconditie
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hebben en op deze hoge intensiteit willen trainen passen deze HIIT training in
hun schema.
De wereld van de onderzoekers heeft zich lang geconcentreerd op fysieke
training en gelukkig blijven ze hierin geïnteresseerd. Het nieuwe onderzoek
naar zitten heeft echter antwoorden opgeleverd over manieren waarop je jouw
gezondheid kunt verbeteren. De huidige maatschappij is passiever dan ooit en
passiever dan je lichaam op lange termijn aankan. Door simpelweg op te staan
uit je stoel geef je jouw genen de kans om te doen waarvoor ze gemaakt zijn.

PERFECTE TRAININGSAANBEVELINGEN
Trainingsaanbevelingen zijn traditioneel gezien erg specifiek en hebben geleid
tot een zwart-wit denken aangaande de voordelen van training. Jarenlang hebben gezondheidsexperts 30 minuten training per dag, voor iedereen, op een
gemiddelde of hoge intensiteit aanbevolen. Met zulke gestructureerde aanbevelingen zou je kunnen concluderen dat iedere training die niet voldoet aan deze
aanbevelingen geen of amper voordeel voor je gezondheid oplevert. Gedurende
de jaren 90 zijn de aanbevelingen iets gewijzigd. Een lagere trainingsintensiteit
werkt ook goed op je gezondheid. De volgende zin werd in 1990 toegevoegd
aan het standpunt van ACSM om zo de mogelijkheid tot misverstanden te
verkleinen. “De ACSM herkent de potentiële voordelen voor de gezondheid
door regelmatig te trainen en voor een langere duur maar op een lagere intensiteit dan voorgeschreven is in de voorgaande edities aangaande dit standpunt.”
Wanneer je naar de huidige media kijkt, dan kun je gemakkelijk zien hoe eerdere inspanningen om de gezondheid van de gemeenschap te verbeteren, door
promotie van trainingen, zijn geslaagd. Rekken met kranten en tijdschriften
zijn tegenwoordig gevuld met verbeterde hardloop- en krachttrainingsschema’s
en instructiemateriaal voor extremere sporten. Onze tv signalen brengen toernooien en wereldkampioenschappen van meerdere sporten naar onze woonkamer. Perfecte lichamen komen naar voren via verschillende programma’s en
advertenties.
Trainingsdeskundigen, personal trainers, wetenschappers en vele anderen hebben decennia lang de indruk gewekt dat je je compleet uit de naad moet trainen
om je fitheid en gezondheid te verbeteren. Echter, een veelheid aan nieuw onderzoek laat zien dat je ook een reeks aan andere simpele zaken kunt oppakken
om effect te sorteren. Om welke aanbevelingen gaat het dan?
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De verbeterde onderzoeksmethoden en andere aandachtspunten veranderen
langzaam het conceptuele denken over gezondheid en fysieke activiteit. De
huidige informatie suggereert dat elke fysieke activiteit belangrijk is en dat zelfs
kleine activiteiten die je dagelijks doet nog belangrijker zijn dan de “work-out”
(blijf dit overigens vooral ook doen). Door het combineren van deze activiteiten kun je de juiste combinatie vinden die optimaal is voor jouw gezondheid.
En ook past in de dagelijkse taken en persoonlijke voorkeuren.
Afgelopen zomer, voor het begin van een congres, raakte ik in gesprek met de
voorzitter van een comité die werkt aan de trainingsaanbevelingen. Zijn naam
is Professor Steven Haskell. Ik vroeg hem wat in zijn optiek de hoofdmoot
moet zijn wanneer geprobeerd wordt om mensen aan te moedigen om actiever
te zijn. Minder zitten of meer trainen? Zijn antwoord illustreerde op een mooie
manier de huidige uitdagingen van onze samenleving: “Hoe kun je minder gaan
zitten?” Haskell is een van de meeste toonaangevende onderzoekers ter wereld,
maar ik ben nog steeds van mening dat je iets kunt doen aan deze zitepidemie.
Op een ander congres vroeg ik Professor Steven Blair, een van de grondleggers
van onderzoek naar gezondheid en training, of de grens van “fysieke activiteit”
verkeerd vastgesteld is met in ogenschouw alle nieuwe data uit de huidige wetenschap. Moeten we niet praten over dat wat echt belangrijk is voor mensen in
plaats van specifieke trainingsvoorschriften?
Ik stelde voor dat de trainingsaanbevelingen als volgt moeten zijn: “Wees actief
op een manier die goed bij je voelt. Doe dagelijks de dingen die je laten bewegen en je ook blijdschap brengen. Geniet van de frisse lucht en het goede gevoel
dat je krijgt door actief te zijn. Neem een vriend mee.” Steven lachte een beetje
en zei: “We gaan zeker die richting op.” Op dat moment dacht ik dat ik nu al
mijn korte carrière als onderzoeker kon beëindigen omdat ik mijn doel al had
bereikt, namelijk: De boodschap van natural exercise heeft het gehaald bij de
hoogste autoriteit!
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VAN THEORIE NAAR PRAKTIJK
Hoe raak je alle negatieve effecten van zitten kwijt? Er is een simpele oplossing:

Je kunt alle negatieve effecten van zitten kwijtraken door op te staan uit je
stoel!

Als je opstaat uit je stoel dan verhoogt de spieractiviteit in je quadriceps vele
malen meer dan wanneer je zit. Als gevolg hiervan stijgt het energieverbruik in
je gehele lichaam, verbrand je vet en vloeien de voedingsstoffen je spieren in, in
plaats van dat het opgeslagen wordt in je heupen en rondom je taille.
Als je staat verkeert je wervelkolom in een natuurlijke positie. Je rugspieren zijn
ontspannen omdat ze niet hoeven te strekken. De druk tussen je wervels ligt
meer aan de voorzijde van elke wervel. Zelfs de kleinste bewegingen versnellen
de stofwisseling tussen je wervels door de afvalstoffen af te voeren en de ruim-
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ten te vullen met zuurstof en voedingsstoffen. Je wervels krijgen een klein beetje
beweging en staan niet onder een statische druk van het zitten.
De voorzijde van je zitvlak knelt niet meer in je hamstrings en je bloed is in staat
om, door een simpele verandering van je positie, efficiënter door je lichaam te
stromen. Wanneer je opstaat, komt je hele circulatiesysteem op gang en wordt
er zuurstofrijk bloed afgeleverd aan elk deel van je lichaam. Zelfs je hersenen
worden wakker en je bent in staat om je beter te concentreren. Heeft iemand
je ooit verteld dat er geen wonderlijke trainingsprogramma’s bestaan die ervoor
zorgen dat je direct resultaat zult hebben? Welnu, die is er wel! Sta op uit je stoel
en je zult waarschijnlijk direct het verschil merken!
STA STERK

Een verhoging van je kennis over de negatieve effecten van zitten heeft de populariteit van staan doen toenemen. Bijvoorbeeld tijdens evenementen waar
zitten vereist is. Als je opstaat vanuit je stoel gebeuren er een aantal positieve
dingen in je lichaam. Allereerst stijgt de activiteit in de grotere spiergroepen, die
ervoor zorgen dat je blijft staan, met 200%. Tevens stijgt het energieverbruik in
je gehele lichaam met 13%. Daarna strek je de hoek van je heupen, je rug komt
in een natuurlijke positie, de druk in je wervels is gelijk en je rugspieren hoeven
geen extra werk te leveren.
Een recente studie heeft aangetoond dat mensen die veel staan gedurende de
dag een lager risico hebben op hart- en vaatziekten in vergelijking met mensen die af en toe staan. Het verband tussen gezondheidsrisico’s en mensen die
weinig staan en ook nog eens weinig trainen is erg sterk. Simpel gezegd kun je
alle problemen die gerelateerd zijn aan zitten gemakkelijk vermijden door op
te staan.
Het verhaal ligt echter niet zo eenvoudig. Te lang op een plek staan levert spanning op in je kniegewricht en je benen kunnen opzwellen door een gebrek aan
terugstromend bloed. Op de lange termijn kunnen spataderen optreden bij
mensen die te lang staan. In werk waarbij mensen langdurig moeten staan zonder pauze kan ontregeling van de spieren optreden. Korte periodes van staan
zorgen echter voor geen enkel probleem.
Lees hiernaast de lijst van meest belangrijke kenmerken van slim staan om zoveel mogelijk uit het staan te kunnen halen:
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Schouders ontspannen en naar achteren houden.
Activeer je buikspieren; trek je navel rustig in richting je wervelkolom.
Knieën niet op slot zetten maar losjes houden.
Houd je voeten op ongeveer heupbreedte en wijs je voeten naar voren.
Zorg ervoor dat je gewicht gelijk verdeeld is over je voeten.
Mocht je staand werken dan gelden dezelfde principes als bij het zitten.
Zorg ervoor dat je armen volledig ondersteund zijn.
Rust niet voor een lange tijd op je heupen. Het verdraait je lichaam en veroorzaakt onbalans.
• Zorg dat je een stoel in de buurt hebt, pauzes qua staan zijn een goed idee.
” Tijdens het staan verandert een gemiddeld persoon minstens een paar
keer per minuut van positie.”
TIPS:

• Als staan vermoeiend wordt dan kun je de benen rust geven door je gewicht
van het ene naar het andere been te verplaatsen, ene been voor de andere
zetten, tenen omhoog tillen, zitten, of een korte wandeling maken.
• Zoek een zacht en verende ondergrond om op te staan. Het helpt je benen
en rug om kleine bewegingen tijdens het staan te maken.
• Een kleine ophoging onder de hiel zal de kuitspier verkorten en voor een
tragere stofwisseling in je benen zorgen. Goede schoenen om op te staan zijn
zacht en met een relatief dunne zool.
• Als je voor een langere periode moet staan doe dan in de pauzes af en toe je
benen omhoog om mogelijke zwellingen te verminderen.
• Doordat door staan het energieverbruik stijgt, is het een goede methode om
gewicht te verliezen.
• Regelmatig pauzeren om te lopen geven je wervels de belangrijke beweging
die ze nodig hebben en zorgen voor een hoger energieverbruik.
• Ondanks de voordelen vindt niet iedereen het leuk om staand te werken.
Plaats een verstelbaar werkstation in je kantoor die iedereen kan uitproberen
of delen. Je zult geld besparen en verrassingen vermijden.
• Meer dan 60% van de werknemers heeft tijdens het werk onvoldoende
afwisseling in zitten en staan. Uitleg en advies over de staande werkstations
verhogen het gebruik en de tevredenheid van het product. Werkgevers moeten hier ook in gaan investeren.
• Een van de grootste barrières voor het wisselen van zitten naar staande
werkstations is de open kantooromgeving, maar de omgeving kan ook een
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van de grootste promotors van staande werkstations zijn. Accepteer je collega’s en moedig ze aan om op een actieve manier te werken.
Neem elke ochtend een fles van 1,5 liter water mee en stel als doel deze
gedurende de dag op te drinken. Veel mensen ondervinden last van uitdroging zonder dat ze het weten. Bovendien zul je op moeten staan om je fles
te pakken en je vloeistofniveau aan te vullen.
Zet je tafel op de hoogte waaraan je kunt staan voordat je een lunchpauze
neemt en aan het einde van de werkdag. Als je dan terug op je kantoor
komt, kun je direct werken vanuit een staande positie. In feite is het effect
van staan op je stofwisseling na het eten het best.
Neem nieuwe routines op in je werkdag. Sta op als je de telefoon opneemt,
wandel even na de lunch en strek je armen bij de deurpost als je het kantoor
verlaat.
Eet 4 tot 6 keer per dag of om de 3 a 4 uur. Zodra je bloedsuikerspiegel
constant is, heb je genoeg energie om je werk en een training te doen. Training is een manier om je bloedsuikerspiegel constant te houden, dus trainen
en regelmatig eten zorgen voor een positieve spiraal!

Cervical curve

Thoraric curve

Lumbar curve

Sacrum

Coccyx

Afbeelding 4.
Een gezonde rug heeft drie natuurlijke krommingen: de cervicale, thoracale en
lumbale wervelkromming. Als je zit is het vaak moeilijk om de natuurlijke krommingen in je rug te behouden omdat de zitposities je aanmoedigen om je rug te
buigen. Wanneer je in een rechte positie bent, zoals tijdens het lopen of staan,
is dit makkelijker om vol te houden.
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WAT IS DE BESTE HOUDING?

Wat is de beste stoel of positie om te zitten of te staan? Het juiste antwoord is:
geen van allen! Het belangrijkste in elke positie of houding is een klein beetje
beweging. Het maakt niet uit hoe perfect je houding is, wanneer het je dwingt
om passief te zijn zal je lichaam dit niet lang leuk vinden. Het beste is om je
positie of houding te veranderen of er een pauze in te nemen, bijvoorbeeld bij
te lang zitten of staan. Actieve rust of pauzes tijdens werk kunnen in de vorm
van opstaan zijn of een kort rondje om het kantoor wandelen.

”De beste positie is altijd de eerstvolgende goede positie.”
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DE ‘’NATURAL EXERCISE’’
REVOLUTIE
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H

et mag ondertussen duidelijk zijn dat teveel zitten ongezond
is. Je hebt een arsenaal aan middelen nodig om de zitplaag
tegen te gaan. Net als David en Goliath, Darth Vader en
Luke Skywalker, of de Gallant Knight en de Dragon, moet
je als het ware actief vechten voor je leven. De scepter voor
besluitvorming ligt in je eigen handen. Je geest is sterker
dan de invloed van zitten.
In het gevecht tegen zitten zijn de posities duidelijk. Zitten heeft een flink arsenaal aan ’wapens’ om je passief te houden waaronder een aantal van ’s werelds
meest succesvolle bedrijven, designers, entertainers, en besluitvormers. Het
doel van dit ‘’zitteam’’ is om je aan de stoelen vast te nagelen, zodat je al je tijd
en energie aan hun producten spendeert.
De entertainment industrie zou tegen een faillissement aankijken als iedereen
van hun bank af komt, terwijl de meeste bedrijfsdirecteuren vrezen dat de productie zal dalen wanneer werknemers hun bureau verlaten. Desalniettemin, in
het achterhoofd van elk mens is het woord ’gezondheid’ constant aanwezig,
maar verborgen door een drukke levensstijl, onmiddellijke voldoening en genot. Tot nu toe zijn alleen de gezondheidszorg, onderzoekers, een selecte groep
fitness professionals en JIJ toegetreden tot het ‘’natural exercise kamp’’. Onze
kreten vallen echter in het niet bij het gebrul van de tegenpartij.

WAAROM WERKEN DE HUIDIGE OPLOSSINGEN NIET?
Voor nu ben je nog steeds zelf verantwoordelijk voor je eigen welzijn, door te
vechten tegen het passieve leven met de middelen die je hebt. Bedrijven en
marketing goeroes hebben ondertussen al opgemerkt dat er veel geld valt te
verdienen uit de angst en bezorgdheid van het niet (voldoende) participeren
in lichamelijke activiteiten. Mensen zijn bereid om flink te betalen om er beter
uit te zien, een energieke presentie uit te stralen en om een trendy imago te
hebben. Een aantal mogelijkheden is aanwezig, maar gezien de gezondheidsstatistieken, heeft niet iedereen het doel bereikt waarnaar wordt gestreefd. Hoe
spreek je de mensen aan die grotendeels zittend door het leven gaan? Waarom
werken de huidige methodes niet?
Velen voelen zich schuldig omdat er niet vaak genoeg wordt gesport. Logisch
als ieder health magazine en tv-programma predikt hoe belangrijk sporten is.
Overheden spenderen miljoenen euro’s aan programma’s die mensen aansporen

120 • Sitting is Killing
Sitting-is-killing-boek-binnenwerk.indb 120

24-11-15 10:33

om meer te sporten. Alsnog staan de sportschoenen bij veel mensen stof te
verzamelen, terwijl wordt aanbevolen er meerdere malen per week gebruik van
te maken. Naar buiten gaan voor die ene run is moeilijk en des te moeilijker
wordt het wanneer je de lat van je doelstellingen, normen en idealen hoger legt.
Sporten krijgt geen prioriteit en al helemaal niet als het wordt omschreven als
het benaderen van perfectie in een al hectisch en uitdagend leven. Sporten voelt
als een verplichting waar het nut ervan niet altijd zichtbaar is.
In het tv-programma ”The Biggest Loser” doorlopen mensen met obesitas een
intensieve training en voedingsschema om te zien wie er aan het eind van het
programma de meeste kilo’s heeft verloren. In het begin heeft de show iets weg
van een circus, omdat iedereen iets doet wat voor hen compleet onwennig is.
Het zweet van de pijn en inspanning vloeit in de gym en het doorgevoerde
voedingsschema dwingt de kandidaten om op een manier te eten, zoals ze thuis
nooit zouden doen. De resultaten aan het eind van de show zijn verbluffend en
laat zien dat de kandidaten over een ijzeren wil beschikken. In het eerste seizoen
bijvoorbeeld had de winnaar Ryan Benson 59 kilogram verloren in minder dan
een half jaar!
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Hoe komen deze resultaten überhaupt tot stand? Gedurende de competitie
doen de kandidaten niks anders dan trainen en zich focussen op hun welzijn,
terwijl de producenten van de show alles bekostigen. De kandidaten gaan niet
naar hun werk en zelfs niet naar de winkel. Het ophalen van de kinderen in het
kinderdagverblijf hoeven ze niet te regelen en ze slaan geen trainingssessie over.
Zodra de show is afgelopen, begint de realiteit. Lange werkdagen, de hypotheek
moet namelijk worden betaald en er moet voor de kinderen worden gezorgd.
De waarheid is dat veel kandidaten na afloop van het programma, de meeste
kilo’s die ze tijdens de show verloren, weer zijn aangekomen en soms nog wel
meer!
In het normale leven is elke dag gevuld met alledaagse activiteiten. Je bent
wellicht getrouwd en heb je samen kinderen gekregen. Hierdoor zijn je prioriteiten en je levensschema veranderd. Misschien werk je op een andere locatie, of
misschien heeft je ontslag je vastberadenheid aangetast en daarmee het laatste
beetje motivatie om te gaan joggen, wat normaliter een vrijdagse traditie met
je collega’s was, kwijtgeraakt. Soms lijkt niets inspirerend, sporten allerminst.
Het is waarschijnlijk niet verrassend dat de meest voorkomende barrière om te
gaan sporten die mensen vermelden, gebrek aan tijd is. Of het nu een gebrek
aan tijd is, het legt het gebrek aan training beter uit dan de economische status
of kennis van de voordelen van training. Als aanvulling op gebrek aan tijd, is
het vertrouwen op de auto een belangrijke sociale trend achter de toename van
overgewicht en obesitas in onze maatschappij. Degenen die regelmatig sporten
zeggen vaak dat voor alles tijd vrijgemaakt kan worden voor iets dat je echt wilt
doen. En dat is het in een notendop: iets dat je echt wilt doen? Als sporten niet
op je lijst staat van dingen die je wilt doen; wil je het dan doen?
Voor velen is welzijn op diverse manieren verschoven; van deel uitmaken van
een dagelijkse routine, naar iets dat bijna compleet is verdwenen uit het dagelijkse leven. Trainen heeft een specifieke tijdsperiode, een specifiek geplande
locatie, het juiste type kleding en uitrusting en natuurlijk goed geïnformeerde
coaches en instructeurs nodig. Om gezond te kunnen eten heb je verpakkingen
nodig, met labels die je vertellen hoe laag het aantal calorieën van de inhoud is.
Je gezondheid wordt steeds verder verzilverd. Je gezondheid is vercommercialiseerd. Fitness is gefragmentariseerd en gedifferentieerd in een concept dat is
afgebakend van je dagelijks leven.
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Als je genoeg geld hebt, zijn er genoeg producten op de markt voor je te verkrijgen. Er zijn positieve resultaten behaald, bijvoorbeeld bij programma’s voor een
half jaar waarbij je regelmatig bijeenkomt. Moet je constant de informatie over
calorieën en technieken van gewichtheffen herhalen? Nee!

PERFECTIE VOOR LOSERS
Welk beeld krijgen de kijkers van “The Biggest Loser”? Studies wijzen uit dat
mensen die deze show zien gemiddeld een negatief beeld hebben over training.
Dit is niet verassend omdat ze mensen zoals zichzelf zien huilen, kotsen en
flauwvallen, terwijl fitte personal trainers naar ze schreeuwen over de ‘’vreugde
van training’’. “Moet het op deze manier?” vroeg een hopeloze kijker terwijl ze
chips aan het eten was. Het is waarschijnlijk dat ze er niet eens aan denkt om
mee te doen aan deze ondankbare taak die afvallen wordt genoemd.
De meeste mensen die te snel gewicht verliezen komen het jaar daarna weer terug op het startgewicht terwijl 50-97% weer terug bij af is na ongeveer 4-5 jaar.
De idealen in onze welzijnscultuur dwingen mensen om perfect te zijn terwijl
onze drukke leefsstijl het moeilijker maakt dan ooit. We streven naar “directe
perfectie” en zelfs de beste komen tot de conclusie dat dit onmogelijk is.
Deze krachtige methoden werken niet omdat ze onnatuurlijk zijn. Elke dramatische verandering is gedoemd te mislukken omdat niemand de capaciteit heeft
om te leven met zulke onrealistische verwachtingen. Niemand heeft de zelfdiscipline om zo’n drastisch dieet vol te houden wanneer hun lichaam schreeuwt
naar eten. Onze lichamen krijgen, vanuit historisch oogpunt, voedingsstoffen
van verschillende bronnen, maar huidige diëten sluiten complete voedselgroepen uit. Onze lichamen vechten tegen grote veranderingen. Als lactose door je
spieren stroomt, vraagt iedere cel in je lichaam om te stoppen met deze gekheid.
Voor de meeste mensen zorgt perfectie ervoor dat diëten en trainen op een
hoge intensiteit moeilijk te bereiken en te behouden is. De waarheid is dat
de meesten van ons zich afvragen om iemand te zijn tussen perfectie en een
mislukkeling. Het constant streven naar perfectie is niet gezond en waarneembare mislukkingen heeft zijn weerslag op het vertrouwen en de motivatie. De
verantwoordelijkheden en verleidingen van het dagelijkse leven nemen alles
weer over. De vraag is: hoeveel voordelen heb je daadwerkelijk nodig om fysieke
activiteit als prioriteit te zien?
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HET VERHAAL VAN TAPIO
Ik heb altijd al de voordelen van fysieke trainingen begrepen maar ik heb slechts
af en toe getraind. Ik begon net zovaak met trainen als dat ik gestopt ben. Ik
denk dat een beetje trainen beter is dan helemaal niet trainen. Misschien ben
ik gewoon te lui of heb ik geen zelfdiscipline. Misschien heb ik teveel fouten
gemaakt en voelde dat niet goed. Het is ook mogelijk dat de doelen die ik voor
ogen had te hoog waren. Mijn beste trainingsjaren waren de jaren dat ik regelmatig badminton en tennis speelde. Deze sporten zijn zeker opwindend en
bieden voldoende uitdagingen voor mijn karakter.
Het is zo dat ik ouder ben dan 50 jaar, maar ik heb nog steeds goede intenties
om te beginnen. Ik fiets soms als een andere training niet gedaan is, wat vaak
voorkomt. Met een audioboek of een andere vorm van vermaak kom ik niet
eens een fiets op! “Nep fietsen” is best saai, alhoewel je daarna een voldaan
gevoel hebt. Toen mijn fitheid het slechtst was, was het in bed kruipen de
moeilijkste activiteit die ik deed. Doordat ik in zo’n slechte conditie had, was dit
intensief genoeg en telde het als training, dit kan als natural exercise worden
gezien, toch? Vanaf dit moment ging ik nadenken over mijn gezondheid.
De keuzes van mijn andere levensstijl ondersteunen niet echt mijn gezondheid,
maar ik gebruik in ieder geval geen tabak en alcohol. Ik ben niet echt iemand
die vaak op de bank zit, alhoewel ik wel vaak achter de computer of tv zit. Als
huiseigenaar heb ik wel een aantal dagelijkse fysieke activiteiten. Mijn activiteiten zijn echter gedaald door mijn leeftijd omdat ik elk jaar ongeveer een kilogram ben aangekomen. Door het lezen van dit boek ben ik me gaan realiseren
hoe kleine keuzes een significant effect hebben op mijn gezondheid. Het is het
waard om te bewegen en snoep af te slaan ook al fluistert je lichaam andere
dingen in je oor. Misschien ga ik zelfs mijn fiets regelmatig gebruiken!
Iedereen weet hoe ze hun gezondheid moeten koesteren en hoe leuk het is om
fit en gezond te zijn. Maar nog steeds zijn we lui en dik. Sommigen zijn gezegend, succesvol en rijk maar benutten de mogelijkheden om dit te verpesten.
In sommige gevallen zorgt een depressie, hopeloosheid en vermoeidheid voor
deze cyclus. Maar dan nog hebben de werklozen, gepensioneerden en uitzonderingen de perfecte mogelijkheid om gratis in vorm te komen. Ze hebben tijd
om te lopen, skiën, wandelen, bessen plukken, het huis renoveren, enzovoorts.
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Als lezers van dit boek kunnen we anderen inspireren met onze eigen voorbeelden! Het is niet te laat omdat vandaag de eerste dag is van de rest van ons
leven.
Tapio 51 jaar oud

VERLOREN VOORDELEN

Als je klaar bent om het spel te spelen, hoe weet je dan zeker dat je het beste voor je geld krijgt? Hoe voordelig is het voor een individu met licht overgewicht, die al een tijd niet heeft getraind, om een half uur te rennen met
pijnlijke knieën, zware ademhaling en voeten slepend over de grond? Iedereen
weet dat je energie stijgt en je fitheid na verloop van tijd verbetert. Maar waarom heb je dit nodig? Is de fitheid voor vandaag niet genoeg? Waarom moet
je de gezondheid verbeteren als je al gezond bent? Na een aantal dagen kom je
nog steeds met moeite de trap op vanwege de spierpijn en kun je dromen over
je volgende loop. Was dit de beloning?
De moeilijkheid voor wat betreft het commercialiseren van fysieke activiteit en
training is dat de directe voordelen moeilijk te zien zijn. Het vereist veel opoffering en de beloning komt pas later in de vorm van gezonde dagen en minder
afwezigheid op het werk. Hoe weet je dat deze gezonde dagen het resultaat zijn
van training? Als je al gezond bent en je begint met trainen zal de beloning lager
zijn in vergelijking met de moeite die het gekost heeft. Gelukkig ervaren veel
mensen iets van een vooruitgang door training in de vorm van een goed gevoel
die endorfine geeft in je hersenen. Bovendien zorgt specifieke krachttraining
voor je gewrichten of therapie voor significante verbeteringen in een relatief
korte tijd. Het ontwikkelen van de vele mechanismen in je lichaam om efficiënter te werken, geeft je meer energie in je dagelijkse leven en geeft een lach
op je gezicht.
BENODIGDHEDEN OM JE GOED TE VOELEN

Heb je ooit tegen je kind gezegd dat ze op de computer mag nadat ze buiten
heeft gespeeld? Vaak zijn deze soort onderhandelingen een onderdeel in het
gezinsleven. Achter deze goede intenties zit echter een keerzijde. In deze onderhandeling maak je van fysieke activiteit een baan en betaal je salaris in de vorm
van de tijd achter de computer. In de beleving van een kind moeten ze fysieke
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activiteiten verrichten om een beloning te krijgen. Hoe gaat het verder als het
kind volwassen wordt en er geen ouders zijn om ze iets te laten doen waarvoor
ze een beloning krijgen?
Voor volwassenen levert trainen een extra offer op die wordt beloond met het
in staat zijn tot rusten en genieten. Helaas is dat niet altijd genoeg wat wordt
bewezen door de stimulerende programma’s in bedrijven die trainingen belonen met dagen vrij of zelfs geldbonussen. Training is een baan geworden waar
je een soort van salaris voor verwacht, net zoals de dagelijkse werkzaamheden
die je doet. Maar wat gebeurt er als deze beloningen niet genoeg zijn zodra de
fitheid verbetert? Wat is dan de volgende manier om te motiveren?

Ondanks al deze problemen is training een goed ding om te doen. Degenen die
deel uitmaken van de gezondheid- en welzijnssector zijn gemotiveerd om mensen naar een gezonde levensstijl te helpen. Zoals je misschien al gemerkt hebt, is
de obesitas epidemie niet gestopt of afgeremd door het verkopen van hardloopschoenen en waterflessen, aan de 1,4 miljard mensen met overgewicht, terwijl
ze worden aangemoedigd om te gaan bewegen. De obesitas epidemie is het
gevolg van iets groters dan een beslissing van een persoon. De progressie van de
omgeving en de samenleving waarin we leven, alsook de sociale economische
status, zijn moeilijk te bestrijden zoals een persoon of groep. De gezondheid en
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welzijnssector heeft de taak om mensen gezonder te maken maar we kunnen
deze problemen niet alleen oplossen.

DE WETTEN VAN NATURAL EXERCISE
Hier is een vraag: als de huidige oplossingen niet werken, welke dan wel? Moet
je de trainingsaanbevelingen, die decennia van onderzoek hebben gekost, weggooien? Moet je stoppen met het gebruiken van technologie en je oude kleren
aandoen en naar het bos gaan om daar te verhongeren? Moet je alle luxe opgeven om je lichaam een gezond leven te geven? Natuurlijk niet! Het leven kan
gezonder zijn door kleine keuzes en veranderingen te maken en te gaan sporten
en hier een dagelijkse gewoonte van te maken.
Als je hetzelfde bent als ik, dan heb je weinig tijd om regelmatig en gestructureerd te gaan trainen. Misschien wil je nog steeds iets doen zodat je gezond en
energiek de rest van je leven doorbrengt zonder blessures en een hoop instructies. Je wilt dat je activiteiten logisch en efficiënt gepland zijn zodat je de beste
resultaten kunt bereiken zonder teveel moeite. Je hebt variatie nodig, bruikbare, grappige beloningen en vreugde in de vorm van een goede gezondheid. Ik
wil je vertellen dat je dit kunt hebben door mee te doen aan de revolutie van
natural exercise. Hier is een lijst van onderzoek naar de aanbevelingen die je
helpen om je tijd logisch in te delen zodat je de essentie van natural exercise in
je dagelijkse leven kunt vinden.
1. WAT?

Staan, lopen, rennen, springen, circuit training of strekken? Het korte antwoord
is: “alles”. Dit betekent niet dat je moet kijken naar de klok en jezelf moet dwingen om deze allemaal dag in en dag uit te gaan doen. In feite verbetert variatie
in je trainingen je alertheid en je gezondheid op meerdere manieren. Kleine
dagelijkse activiteiten houden je stofwisseling op peil en bouwen een belangrijk
fundament voor je gezondheid. De jagers en verzamelaars waren bijvoorbeeld
actieve dansers en waarom zouden ze dat niet zijn? Dansen verbetert je conditie
en lenigheid, is sociaal en verlaagt stress. Bovendien genieten veel mensen van
dansen en genot verhoogt de bereidheid van individuen om mee te doen aan
activiteiten. Een van de belangrijkste kenmerken van wat je wilt doen om je
gezondheid en conditie te verbeteren is dat je het leuk moet vinden.
2. HOE LANG?

Het korte antwoord is “de hele dag”. Dit betekent niet van begin tot eind. Klei-
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ne activiteiten en keuzes gedurende de dag kunnen je activiteitsniveau veranderen zonder dat het veel moeite kost. Als je al wandelt of aan hardlopen doet en
ook nog eens traint in de fitnessclub, dan moet je deze gewoonten volhouden
en natural exercise hieraan toevoegen om je dagelijkse activiteiten nog beter
te maken. Op sommige momenten ben je zelfs minder aan het trainen als je
erachter komt hoe je gedurende de dag actiever kunt zijn. Als je aan het begin
staat dan kun je het beste beginnen met natural exercise. Je zult snel merken dat
je energie niveau omhoog gaat en je wordt enthousiast. Natural exercise kan je
zelfs inspireren om te gaan hardlopen.
3. HOEVEEL?

In plaats van het meten van de duur van je loop of de intensiteit daarvan, merk
je dat het volume van natural exercise bereikt wordt door kleine en moeiteloze
keuzes gedurende de dag. Een specifiek antwoord voor “hoeveel”? of “hoeveel
is genoeg?” is moeilijk om aan te geven omdat onderzoek alleen antwoord geeft
op hoe je lichaam reageert op verschillende niveaus van natural exercise. Volgens de huidige data kun je echter stellen dat met het beperken van je zitgedrag,
tot een maximum van acht uur per dag, je het al goed doet. Door nog minder
te gaan zitten krijg je ongetwijfeld nog meer gezondheidsvoordelen.
4. HOE VAAK?

Het onderbreken van het zitten is belangrijker dan de totale zittijd. Elke keer
dat je opstaat activeer je een breed scala een fysiologische signalen in je lichaam
die de gezondheid verbeteren. Hoe vaker je opstaat hoe efficiënter en krachtiger
het is, zelfs als je veel zit. Als je opstaat en direct weer gaat zitten, reageert je
lichaam hetzelfde als wanneer je 30 minuten op een plek staat. Als je 15 keer
per dag opstaat, krijgt je lichaam iedere keer een krachtig signaal. Als je dit
15 keer per dag doet, dan ontvang je meer voordelen dan wanneer je 15 keer
opstaat en gaat zitten en blijft zitten. Een goed advies is om na elke 30 minuten
zitten op te gaan staan. Door het toevoegen van korte periodes van staan en lopen, en daarmee je energieverbruik te verhogen, vergaar je nog meer voordelen
die je helpen om je gewicht op peil te houden of af te vallen.
5. HOE ZWAAR?

Natural exercise is gebaseerd op het doen van lichte fysieke activiteiten gedurende de dag. Deze activiteiten maken deel uit van je leven zodat ze extreem
effectief zijn. Soms is het echter zo dat je een beetje kunt leven en moeite moet
steken in je routine van natural exercise. Je boodschappen dragen, je kind gedu-
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rende de dag ophalen, traplopen met gewicht, een heuvel opsprinten of pushups doen aan het begin van de dag zijn goede toevoegingen op natural exercise.
Het afwisselen van lichte en intensievere activiteiten is effectiever dan iedere
keer dezelfde intensiteit. Misschien heb je deze principes al in de sportschool
geleerd waar ze instructies hebben gegeven dat je explosief moet bewegen nadat
je langzaam en zware bewegingen hebt uitgevoerd. Zelfs een intensieve training
per week resulteert in voordelen voor de gezondheid terwijl 2,5 uur training
per week je significante voordelen oplevert. Het spelen met de intensiteit gedurende de dag brengt je gezondheid voordelen in meerdere opzichten en houdt
je scherp.
6. HOEVEEL VARIATIE?

Denk aan het idee van Hippocrates over het feit dat teveel of te weinig niet
goed is. Hij had gelijk. Variatie is verfrissend en intensiveert de voordelen van
gezondheid. Als dagelijkse routines altijd hetzelfde zijn gaat je lichaam er aan
wennen reageert het hier niet meer op. Dit is raadzaam om je lichaam te onderhouden maar zorgt niet voor ontwikkeling, dus variatie aanbrengen is goed. In
plaats van de aandacht te richten op het veranderen van je trainingsintensiteit
of de duur hiervan, kun je misschien variatie aan brengen in je dagelijkse doelen. Als je dezelfde dingen kunt vermijden op exact dezelfde tijden op een dag
dan houdt je de natural exerciser in jezelf gemotiveerd en enthousiast.
7. WAAR?

Bij voorkeur vinden fysieke activiteiten plaats in de natuur. Naast het verfrissende effect van frisse lucht is de zon verantwoordelijk voor de aanmaak
van vitamine D, hetgeen belangrijk is voor je gezondheid. Fysieke activiteiten
verbeteren je humeur. Volgens recente studies hebben kinderen die buiten deelnemen aan fysieke activiteiten meer diverse bewegingen en zijn de activiteiten
effectiever dan wanneer deze activiteiten binnen waren.
8. MET WIE?

Holbewoners wisten al dat jagen in groepen leuker (en efficiënter) is, dus waren hun dagelijkse activiteiten voornamelijk in groepsverband. Alhoewel je van
wandelingen in je eentje zeer kunt genieten en in de bossen kunt luisteren naar
de natuur of naar je favoriete muziek, zou het meebrengen van een vriend het
een compleet andere ervaring geven. Samen zijn laat de tijd sneller gaan. Een
actieve levensstijl en goede gewoonten blijven beter hangen als je de positieve
ervaringen en motivatieproblemen kunt delen met een vriend(in). Bovendien
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kan een kleine competitie tussen vrienden een geheel andere dimensie aan je
activiteiten geven.
Volgens een aantal studies zijn de voordelen van trainen in groepen het resultaat van de emotionele band die ontstaat wanneer mensen samenwerken. Het
hebben van een hond kan ook de dagelijkse activiteiten verhogen en creëert
gewoontes. Basis logica vertelt je dat je geen nee kunt zeggen tegen het lieve,
smekende gezicht wanneer hij bij de deur staat te trappelen om naar buiten te
gaan!
viimeise
Nog enkele aanbevelingen voor natural exercise:
• Sta elk half uur op uit je stoel.
• Zorg er voor dat je niet meer dan acht uur per dag zit, minder is beter.
• Train hard en geef je spieren drie keer in de week iets meer uitdaging.
• Doe wat je leuk vindt.
• Geniet van de frisse lucht en neem je vrienden of je kinderen mee

en
Met het gehoorzamen van de wetten van natural exercise maak je jezelf gezonder
zonder dat het veel moeite kost. Grote investeringen en specifieke trainingsprogramma’s zijn niet nodig als het je doel is om gezond, energiek en met plezier
te leven.
Onderzoek wijst uit dat je met een ingreep in de levensstijl die gericht is op het
verminderen van zitten en het verhogen van het gebruik van groenten, betere resultaten behaalt dan met de traditionele verhoging van training en verlaging van
de vetconsumptie. Meer dan de grote veranderingen zijn het de kleine dingen
die mogelijk zijn en gemakkelijk zijn op te nemen in je dagelijkse routines. Als
het fundament van gezondheid deel uitmaakt van je dag, dan is het missen van
een training geen grote ramp. Met kleine stappen kom je het verst.
Alhoewel het verbeteren van je gezondheid door middel van natural exercise
gemakkelijk en leuk is, doen de meeste mensen dit niet. Het kan zijn dat het
dagelijkse leven andere dingen met zich meebrengt. Om de redenen van het niet
bewegen te kunnen achterhalen moet je naar de problemen in de kwaliteit en
kwantiteit van trainingen kijken.
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DE GEEST VAN DE TIJD
Vraag een van je vrienden hoe vaak ze trainen. Het antwoord kan 20 minuten
zijn. Vraag ze waarom ze niet meer trainen. Ze zullen antwoorden met “ik heb
er te weinig tijd voor”. Gebrek aan tijd is de meest voorkomende reden dat mensen geen openbaar vervoer gebruiken, geen voedzame maaltijden maken of niet
trainen. Tijd zegt meer over waarom iemand wel of niet traint dan de sociaal
economische status of kennis van de voordelen van training. Belangrijker, tijd
en afhankelijkheid van auto’s zijn de meest belangrijke sociale trends achter de
epidemie van obesitas. Doordat tijd bepaalt wat je moet doen, is het belangrijk
om te weten wat er de afgelopen decennia is veranderd in onze 168 uur durende
week.
Tegenwoordig ondervind je druk van het druk moeten zijn. Druk bezig zijn is
een manier om te laten zien dat je gemotiveerd bent, toewijding hebt en onvervangbaar bent. Als je druk bezig bent, hangt het werk van iemand anders af van
jou. Druk bezig zijn is ook een meting aangaande je bijdrage aan de maatschappij. Als iemand je vertelt dat je nooit druk bezig bent, krijg je waarschijnlijk rare
blikken. Je luiheid dient niemand. Een perfect leven kun je zien in een perfecte
kalender. De waarde die onze maatschappij hecht aan druk bezig zijn is echter
het probleem voor het vinden van tijd voor jezelf.
Veel mensen denken dat vrije tijd minder gewoon is geworden. Druk zijn is
hip! Een ontwikkelde economie en verhoogd welzijn zijn bedoeld om meer vrije
tijd te krijgen, maar het lijkt erop dat het resultaat minder vrije tijd is en een
verhoogd aantal taken en activiteiten die vechten om onze vrije tijd. Verassend
genoeg is het statistisch gezien zo dat je eigenlijk meer vrije tijd hebt. Een studie
waarin elke tien jaar wordt gekeken naar tijd, meldt dat in 1979 de Finnen gemiddeld 5 uur en 38 minuten vrije tijd hadden en in 2009 gemiddeld 6 uur en
15 minuten vrije tijd. De laatste 30 jaar is onze vrije tijd toegenomen met een
gemiddelde van 37 minuten.
TECHNOLOGIE

Welke rol speelt technologie in het hoofd van de mensen over het waarnemen
van tijd? Versnelt technologie je dagelijkse leven? Traditioneel gezien zorgt technologie voor een hogere productiviteit en minder werk. Dit zou moeten resulteren in meer vrije tijd voor de mensen en een rustiger leeftempo. Het effect van
technologie in je leven ligt echter ver van de simpele vergelijking met productiviteit en vrije tijd. Anders dan tijd besparen heeft de technologie de natuur en
bedoelingen van taken op het werk veranderd, terwijl tegelijkertijd een nieuwe
cultuur op het werk is ontstaan. Technologie bepaalt voor een deel welk soort
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werk je doet. Sommige taken die je doet zijn hetzelfde, maar technologie heeft
het tempo ervan versneld.
Nog voor de lancering van draadloze communicatiemiddelen was de waardigheid tussen werk en vrije tijd gecreëerd door telefoonlijnen en de unieke nummers die deze met elkaar verbonden. Nadat de mobiele telefoon gewoon was
geworden stortte de lijn tussen werk en vrije tijd in. Mensen moeten altijd
beschikbaar zijn ongeacht hoe laat het is of waar ze zich op de wereld bevinden.
Altijd met elkaar in verbinding staan heeft “dode tijd” veranderd naar een werkpaard. Mensen zijn in staat om hun tijd productief te gebruiken door het sturen
van e-mails of het lezen van documenten op luchthavens, in de auto, in cafés en
thuis. Werk vloeit over in andere delen van je leven terwijl vrije tijd ook werktijd is geworden. Mobiele technologie heeft je controle tussen werk en vrije tijd
verlaagd. Was je eerst ook beperkt door je locatie, dan is dat nu alleen in tijd.

88% van de leidinggevenden die op het werk gebruik maken van een mobiele telefoon zeggen dat ze deze ook gebruiken buiten de werktijden zodat
ze bereikbaar zijn.

Alhoewel technologie een van de belangrijkste factoren is in het gevoel van
druk bezig zijn, ben je in staat om grenzen te stellen aan technologie in je leven. Technologie is verschillend voor verschillende mensen en creëert unieke
sociale connecties, relaties en identiteiten. Misschien steelt technologie niet je
tijd maar vervaagd het de lijn van sociale relaties in de vorm van aanwezig of
afwezig zijn. In plaats van te denken hoe technologie een negatief effect heeft
op je tijdsconcept moet je je aandacht richten op het vinden van een manier
om technologie zoveel mogelijk voordelen te laten opleveren. In plaats van te
denken hoe je slachtoffer bent geworden van technologie, kun je over manieren
nadenken zodat technologie je tijd wel beheersbaar maakt.

DE WERELD VAN KEUZES
Een van de gouden hoekstenen van de ontwikkelde wereld is de individuele vrijheid in het maken van keuzes. Het geeft een individu een reden en het gevoel
dat ze belangrijk zijn en zorgt voor een identiteit die hun willen. Om te starten
met sporten moet je kiezen om liever op te staan en te gaan bewegen dan iets
anders van de lange lijst aan passieve keuzes. Vaak is de passieve keuze gemak-
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kelijker en misschien leuker dan de extra moeite die de actieve keuze verlangt.
Ga je voor een wandeling in de ochtend voor je ontbijt of blijf je liever langer
slapen? Wil je gaan zwemmen rond lunchtijd en daarna snel gaan lunchen of
zou het lekkerder zijn om rustig van je lunch te genieten? Geniet je van je training in het weekend of kijk je liever naar sport op tv?
De keuzes die je maakt zijn deels afhankelijk van de toegankelijkheid van deze
opties. Helaas zijn passieve opties altijd toegankelijk in je dagelijkse leven in
tegenstelling tot training waar je moeite voor moet doen. Om daadwerkelijk te
kunnen trainen moet je naar een sportschool toe. Je moet je omkleden voordat
je kunt trainen en daarna douchen en weer omkleden. Wat als je altijd moest
douchen en omkleden voordat je een half uur tv kunt kijken?
Een ander deel van je keuze, die wellicht belangrijker is, is je natuurlijke motivatie. Sommige mensen willen echt wandelen, rennen, zwemmen of basketbal
spelen waar het anderen weinig kan schelen. Op dezelfde manier zijn sommige
kinderen erg gemotiveerd door de passieve opties dat ze niet actief willen zijn.
Als de passieve en de actieve opties even toegankelijk waren dan kozen de mensen de optie die hen het meest motiveert. Als beide opties evenveel motivatie
laat zien dan zullen mensen de meest toegankelijke optie kiezen.
Vaak zijn de toegankelijke en motiverende waarden van je dagelijkse keuzes
extreem variabel. Een actieve keuze kan worden gevolgd door een goed gevoel
die na je training ontstaat, terwijl een computerspel je direct dat gevoel kan geven. Bovendien, als je de verzadigde vetten uit je dieet haalt dan is het voldane
gevoel dat je krijgt van eten directer bij vet voedsel dan bij lichtere opties. Als je
geduldig bent, dan kun je genieten van de gezondheidsvoordelen. Er zijn grote
verschillen tussen mensen in hoeverre ze kunnen wachten op beloningen voor
hun keuzes. Mensen die geneigd zijn om opties te kiezen die directe voldoening
geven vinden zichzelf vaker terug op de bank.
PASSIVITEIT ALS PRIORITEIT

Een recente studie onderzocht de verschillen tussen dagelijkse keuzes die normale en kinderen met overgewicht maken. Wanneer de kinderen een keuze
werd aangeboden tussen actieve en passieve activiteit kozen beide groepen
voor passieve activiteit. Toen de onderzoekers de passieve keuze wat moeilijker
maakte om te bereiken kozen de actieve kinderen de actieve keuze terwijl de
passieve kinderen meer moeite deden om de passieve keuze te kunnen bereiken.
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Als de passieve keuze nog moeilijker werd om te bereiken, kozen de kinderen
met licht overgewicht nog steeds voor de actieve keuze, maar de kinderen met
veel overgewicht maakten nog steeds de passieve keuze. De resultaten van deze
studie liet zien dat de relatie tussen overgewicht en het verlangen naar passiviteit erg sterk is.
In een andere studie is het effect van de veranderende omgeving op actieve en
passieve keuzes onderzocht. Een groep van studenten met een normaal gewicht
werd in groepen verdeeld waarbij de keuzes voor passieve activiteit of ver weg of
dichtbij waren. In deze studie betekende dichtbij dat het in dezelfde kamer was
en ver weg betekende 5 minuten lopen naar een kamer. Zoals je misschien kunt
indenken kozen de mensen voor de passieve activiteit als het in dezelfde kamer
was en kozen ze om actief te blijven als de passieve activiteit in de kamer die 5
minuten verderop was. Deze studie liet zien dat zelfs 5 minuten lopen genoeg
was om de keuze te veranderen van een passieve keuze naar een actieve keuze. Je
kunt met andere woorden de activiteiten verhogen als je passieve opties minder
toegankelijk maakt.
Het is niet slechts passiviteit dat de keuzes van mensen beïnvloedt, maar ook de
soort passiviteit die geboden wordt. Een groep van fysiek inactieve individuen
werden gevraagd om te kiezen tussen een actieve en drie passieve activiteiten.
De passieve activiteiten werden gerangschikt op motivatie die gebaseerd is op
hoe lang iemand er over deed. De activiteiten waren het spelen van computerspellen, films kijken en het luisteren naar muziek. De volgende dag mochten
ze weer een passieve activiteit kiezen maar moesten ze eerst actief zijn. De personen waren actief maar kozen nog steeds hun favoriete passieve activiteit ongeacht de prijs. Toen de personen slechts hun minst favoriete passieve activiteit
werd geboden wilden ze niet meer actief zijn.
De passieve activiteiten waar je het meest van geniet, moeten het opnemen
tegen de actieve keuzes die je meer kunt maken dan passieve activiteiten die je
niet zo goed kent. Het is geen wonder dat elektronisch vermaak steeds meer
tijd van je afpakt en de actieve of de traditionele passieve activiteiten het hiervan verliezen. Zitten biedt je een directe bevrediging en zorgt ervoor dat je de
geheimen van passiviteit omarmt. Deze passieve opties zijn overal aanwezig en
houdt je steeds geïnteresseerd. Wat zou er gebeuren als de actieve opties net zo
toegankelijk waren?

134 • Sitting is Killing
Sitting-is-killing-boek-binnenwerk.indb 134

24-11-15 10:33

Vrouwen met een normaal gewicht werden in een studie gevraagd om te kiezen
tussen een actieve en passieve optie en kozen voor de passieve. Toen de onderzoekers het aantal actieve opties vergrootte, veranderde het niveau van activiteit bij de personen niet. Toen de onderzoekers het aantal actieve opties en de
variatie daarin vergrootte kozen de personen voor een actieve optie en waren ze
zelfs voor langere perioden actief. Een optie om mensen te laten bewegen is om
ze een gemakkelijke manier te geven om een actieve optie te kiezen.

Zij die veel tv kijken leggen uit dat het leuk is en dat ze een barrière vormen naar fysieke activiteiten. Werk staat training in de weg maar niet het
kijken naar tv omdat dit leuk is.

Training gaat niet altijd over de persoonlijke keuzes. Een ongeluk, kanker of
andere ziektes kunnen beperkingen veroorzaken. Sommigen zijn geboren met
afwijkingen die hun vermogen om te bewegen beperkt of hebben een verwonding gehad die hun leven heeft veranderd. Voor anderen geldt dat, hoe graag ze
ook willen, ze niet uit hun stoel kunnen komen. Hoewel ik steeds maar doorga
over de negatieve consequenties van zitten is natural exercise niet alleen voor
mensen die kunnen lopen of uit hun stoel kunnen komen. Gelukkig is natural
exercise iets wat iedereen kan doen om hun gezondheid te verbeteren terwijl ze
genieten van het plezier van de activiteit.
Individuen die afhankelijk zijn van rolstoelen kunnen problemen krijgen met
de bloeddruk en kunnen zelfs flauwvallen terwijl ze zitten. Voorheen dacht de
wetenschap dat dit probleem in het zenuwstelsel zat, maar ze hebben ontdekt
dat dit eigenlijk het resultaat is van inactiviteit van spieren. Alhoewel individuen die rolstoelen nodig hebben net zo vaak aan de gevaren worden blootgesteld als mensen die kiezen om te zitten, heeft onderzoek uitgewezen dat het
activeren van de spieren in het bovenlichaam ook hun stofwisseling verbetert.
Dit helpt bij het voorkomen van flauwvallen tijdens het zitten. Bovendien zorgen het versnellen en draaien in de rolstoel voor een beter balansmechanisme in
de binnenoor waardoor andere zintuigen optimaler blijven werken.
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TIJDBESPAREND EN TOEGANKELIJK – HET
KRACHTIGSTE WAPEN VAN NATURAL EXERCISE
De toegankelijkheid van een activiteit en de motivatie om deel te nemen, zijn
sterk gekoppeld aan de tijd die je spendeert aan een activiteit. Hoe toegankelijker de activiteit is, hoe minder tijd en moeite er voor nodig is. Hoe gemotiveerder je bent om iets te doen, hoe eerder je er tijd en moeite voor doet. Het
concept van tijd is niet slechts afhankelijk van een klok, maar tijd zegt ook iets
over de houding, keuzes en prioriteiten van mensen. Als je drukke mensen een
specifieke keuze wilt laten maken, moet de specifieke taak of activiteit toegankelijk en leuk zijn zodat ze prioriteit worden. Natural exercise is niet zomaar
een andere taak bovenop de taken in je dagelijkse leven. Het is al onderdeel van
je leven. Natural exercise vraagt je niet om een training te vinden voor buiten je
dagelijkse leven, het vraagt je het te vinden in je dagelijkse leven zoals het nu is.
Als het moeilijk is om te gaan, ga dan niet
Het is moeilijk om te gaan, dus misschien kun je soms niet gaan? Een studie in
de Verenigde Staten leerde 58 mannen en vrouwen hoe ze stappen aan hun dag
konden toevoegen. De personen hadden overgewicht, een gemiddelde leeftijd
van 52 jaar en keken gemiddeld 1,5 per dag tv. De personen waren verdeeld
over twee groepen. Een groep kreeg instructies om per dag 30 minuten extra
te lopen terwijl de andere groep instructies kreeg om thuis rond te lopen en te
joggen op de plaats tijden reclames op tv. Beide groepen hadden hun dagelijkse
stappen verhoogd met 3000 stappen (van 4700 stappen naar 7700 stappen).
Tegelijkertijd ging het aantal genomen snacks omlaag, de taille werd 2cm smaller en het vetpercentage ging met 1% omlaag. Bovendien meldde de groep die
liep tijdens de reclames hoe verrassend eenvoudig het was om hun dagelijkse
stappen te verhogen. 94% van de personen gaf aan dat ze met hun nieuwe
gewoonte door zullen gaan.
PIANO TRAPPEN
Er gebeuren vreemde dingen in Stockholm. Op een avond vervingen grote toetsen van een piano de trappen van een metrostation. Als je op een toets stapte
klonk er een mooi piano geluid. Gedurende de dag steeg het aantal mensen dat
de trap nam, in plaats van de roltrap, met 66%.
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Hoe leuker een activiteit is, hoe groter de kans dat je het volhoudt. Nieuwe
technologische ontwikkelingen hebben actieve keuzes in een nieuw perspectief
geplaatst. Door actief te zijn kun je met je smartphone jouw Tamagotchi laten
groeien of nieuwe kleding en juwelen voor de vissen in je virtuele aquarium
kopen. Wat is leuker dan met je vingers, op je smartphone, je lichaam te gebruiken en daarmee een virtuele snowboarder, een stripfiguur of ruimteschip te
besturen? Om je goed te laten voelen bij fysieke activiteit kan je smartphone je
kleurrijke prijzen geven inclusief medailles, trofeeën en certificaten waarmee je
kunt strijden met je vrienden. Je kunt zelfs al je bereikte doelen delen met de
wereld via social media!
In een studie werd het energieverbruik van kinderen die actieve computerspelletjes speelden gemeten. In vergelijking met typische passieve spellen
verhoogden deze actieve spellen het energieverbruik met 129-400%.
Ben je ooit in een kroeg geweest waarbij je sociale vaardigheden, acrobatische
bewegingen en een modellenlichaam nodig had om een stoel te krijgen? Ik
wel. Zitten was bijna onmogelijk. In deze kroeg zaten de tafels en stoelen heel
erg dicht op elkaar. Als je te snel ging zitten dan morste je cappuccino op de
tafel naast je. Gelukkig voor de kroeg bedacht ik een plan. De oplossing is het
verwijderen van de dijen. Ik bedoel niet het amputeren van de dijen, ik bedoel
gewoon opstaan.

Minder zitten, gezonder leven • 137
Sitting-is-killing-boek-binnenwerk.indb 137

24-11-15 10:33

De breedte van mijn dijen is ongeveer 45 cm. Als ik in deze kroeg zou staan had
ik genoeg ruimte bespaard omdat ik niet mijn dijen in een horizontale positie
op mijn stoel hoefde te houden. Als er tien personen in de kroeg zouden staan
in plaats van zitten dan was er vier en halve meter extra ruimte! Die ruimte zou
met een paar tafels opgevuld kunnen worden en dan zouden er nog meer blije
klanten zijn. Het is nog beter dat de mensen een gezonde keuze maken zonder
het door te hebben.

EEN EFFECTIEVE BIJEENKOMST
Ben je ooit in een effectieve bijeenkomst geweest waar iedereen actief meedeed
en de voorzitter de bijeenkomst met precisie en enthousiasme leidde? Gemiddeld gezien zijn de bijeenkomsten verre van dit. Je hebt misschien een voorzitter gezien die moe is en alles opleest van papier met een monotoon stemgeluid. De sfeer is relatief apart en het duurde waarschijnlijk lang alvorens er een
besluit was genomen. Deelnemers van de bijeenkomst hebben waarschijnlijk
achterover geleund in hun stoelen. Handen zijn gespreid, ogen half gesloten en
informatie vliegt voorbij en haalt de hersenen niet eens.
Wil je liever een snelle en efficiënte bijeenkomst waarbij je slimmere keuzes
maakt? Dat wonder is mogelijk en gemakkelijker dan je denkt! Houd je bijeenkomsten terwijl je staat! Als je stofwisseling versnelt, dan werken je hersenen
ook efficiënter. Bovendien wil niemand een halve dag staan, zodat dwalende
problemen minder waarschijnlijk zijn omdat je lichaam het niet aan kan. Als er
een lange bijeenkomst gepland staat, is het een goed idee om pauzes te hebben
om te kunnen zitten of lopen.
Staande bijeenkomsten zijn recent in populariteit gegroeid en de reden hiervoor is duidelijk. In de IT wereld zijn staande bijeenkomsten een concept
geworden die een “scrum” worden genoemd, waarmee menig technologisch
bedrijf begint. Om daarna over te gaan op de dagelijkse taken zorgen staande
bijeenkomsten voor een fantastische en actieve start van de dag. Terwijl een
bijeenkomst met een dode atmosfeer langzaam verleden tijd wordt, is er meer
tijd voor belangrijkere taken en zijn de mensen van de bijeenkomsten gezonder
geworden en hebben ze meer energie zonder dat ze het doorhebben.
Imago activiteiten
Voorheen lieten CEO’s hun status zien door het kopen van hippe auto’s, maar
nu is het de trend om te laten zien wat beter is voor je lichaam en de omgeving.
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De redenen voor deze veranderingen zijn echter anders dan je zou denken. In
China is de fiets een symbool geworden van het imago van een gezonde levensstijl, naast andere dingen. Chinese CEO’s kopen handgemaakte fietsen die drie
keer zoveel geld kosten als het gemiddelde jaarsalaris van een werknemer. Net
als bij een auto is een fiets met een hippe zwart lederen rugsteun een manier
om de positie van de CEO’s boven de werknemers te laten zien. In dit geval
neemt de actieve optie zijn eigen deel van de markt, maar de reden is niet puur
vanwege de gezondheid of fitheid.
In de jaren 80 zagen Noorse stoelmakers dat de keuzes van een bedrijfsleider
om te gaan zitten in een zadelstoel als achterliggend idee had het presenteren van een meer dynamische en minder autoritaire leiderschapsstijl. Dit in
plaats van te bedenken wat ergonomische gezien beter is voor het lichaam. Vaak
willen mensen de actieve of sportieve leefstijl omarmen vanwege het imago
dat ze ermee krijgen. Sportieve kleding zegt iets over iemand levenshouding.
Een duikhorloge of hartslagmeter om iemands pols vertelt dat ze een actieve
levensstijl hebben, zelfs als ze zelden voor de activiteit worden gebruikt. De
beste vermomming voor natural exercise is iets anders dan efficiëntie en imago. Goed weer, goede vrienden en een esthetisch en stimulerende omgeving in
combinatie met een frisse blik op het leven zijn nog steeds de meeste effectieve
boodschappers van natural exercise.

10 REDENEN OM TE BLIJVEN ZITTEN EN 10 NATURAL
EXERCISE OPLOSSINGEN
Motivatie onderzoekers kraken hun hersenen om te achterhalen wat mensen nu
eigenlijk motiveert en welke factoren zorgen voor veranderingen in je gewoonten. Allereerst heb je misschien gemerkt dat het belangrijk is dat je kunt kiezen
wat je wilt, omdat iets doen onder dwang meestal een averechts effect heeft. Als
je kunt kiezen om iets voor jezelf te doen dan is je doel of plan veel persoonlijker en zijn de keuzes waarschijnlijk makkelijker.
Ten tweede moet je de tijd tussen het bereiken van je doel en het ontvangen van
een soort van beloning gaan minimaliseren. Zoals je weet zorgen passieve opties
meestal voor directe bevrediging terwijl actieve opties je pas na jaren belonen.
Dit is waarom je actieve opties moet kiezen waarvan je kunt genieten. Loop
terwijl je luistert naar je favoriete muziek, dans met instructies van een computerspel of loop en praat met je beste vriend zijn slechts een paar activiteiten die
je direct genot opleveren.
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Ten derde beïnvloedt de toegankelijkheid van je opties jouw keuze. En ten vierde moeten je actieve opties interessanter en motiverender zijn dan je passieve
opties. Surfen op het internet kan interessanter zijn dan trainen in een fitnessclub, maar als je ervoor kiest om licht te gaan joggen met een vriend kun je
deze optie kiezen in plaats van de andere optie. Samen trainen in een fitnessclub
er erg leuk!
Doorloop de onderstaande stappen bij het plannen van activiteiten:
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Er wordt veel gezegd over trainen en er zijn veel excuses om niet actief te zijn.
Lees hieronder een aantal stellingen en de bijbehorende feedback:
“Ik heb geen tijd.”
Natural exercise is onderdeel van je dag; het kost je geen extra tijd.
“Fysieke training is zwaar en ik vind het niet leuk.”
Vind je wandelen in het park leuk? Gewoon doen!
“Ik heb geen motivatie.”
Doe de dingen die je wilt doen en doe ze actief. Je niveau van activiteit stijgt zonder
dat je het door hebt en je hoeft niet te vechten tegen een gebrek aan motivatie.
“Ik vind trainen niet leuk.”
Natural exercise is niet echt trainen; het is het dagelijkse leven. Als je van je leven
houdt, dan houd je ook van natural exercise.
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“Training is saai”
Natural exercise is niet hetzelfde als fysieke trainingen. Kies iets dat je leuk vindt en
maak het jouw natural exercise zodat het niet saai is!
“Ik geloof niet dat ik in staat ben om voldoende actief te zijn.”
Geloof in jezelf. In je dagelijkse leven ben je al actief. Als je een energieker en gezondere levensstijl wilt hebben dan hoef je niet te beginnen vanaf het begin, je hebt al
een goede start!
“Ik ben bang om gewond te raken.”
Natural exercise vereist geen circus trucs. Sta gewoon op, je moet juist bang zijn voor
je stoel.
“Ik weet niet hoe ik doelen moet stellen en hoe ik me hieraan kan houden.”
Doelen zijn belangrijk voor het maken van kleine en grote veranderingen in je
leven. Training en prestatiedoelen zijn moeilijk te begrijpen en te meten. In plaats
van het maken van lastige doelen kun je beter kleinere doelen voor in je dagelijkse
leven stellen omdat onderzoek laat zien dat kleine, concrete doelen het makkelijkst te
bereiken zijn. Door het maken van kleine veranderingen zul je deze beter begrijpen
en onthouden. Een betere gezondheid is zeker een van de resultaten!
“Ik heb geen steun van anderen om aan fysieke activiteiten deel te nemen.”
Vertel je vrienden en familie dat je een gezondere levensstijl wilt hebben en welke
doelen je hebt. Door dit te doen weet je zeker dat ze je steunen en je meer motivatie
krijgt om je doelen te bereiken. Het is een nog beter idee om te vragen of ze willen
meedoen.
“Mijn omgeving beperkt mijn fysieke activiteit.”
Alhoewel een moderne omgeving de grootste vijand van natural exercise is, heb je
nog steeds een aantal opties over. Fiets door het park naar je werk en vraag je werkgever om een actieve werkplek.

ANNE-MARIA EN DE DAGELIJKSE MOGELIJKHEDEN
“Als moeder van jonge kinderen had ik het gevoel dat ik geen tijd had voor mijn
eigen hobby’s zoals trainen. Ik spendeerde liever mijn vrije tijd met familie en ik
genoot nooit van trainen. Het zorgen voor mijn gezondheid en fitheid zat altijd
in mijn achterhoofd, maar ik zag geen opties voor mezelf. Toen ik deelnam aan
de studie van Jyväskylä aangaande natural exercise kreeg ik de middelen die ik
nodig had om mijn houding richting training voorgoed te veranderen!
Allereerst dacht ik dat de tijd die ik aan werk besteedde niet kon worden aangepast, maar toen ik mijn traditionele kantoorstoel inruilde voor een fatsoenlijk
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exercise bal kon ik meerdere keren per dag mijn houding veranderen. Het
kostte me een aantal dagen om te wennen aan de exercise bal en in de avond
voelde ik dat mijn benen en rug de gehele dag actief waren, maar gelukkig
wende het erg snel. Een jaar verder gebruik ik mijn exercise bal nog steeds.
Voordat ik de exercise bal gebruikte, had ik vaak pijn en regelmatig hoofdpijn,
maar de bal hielp me van deze problemen af. Voorheen nam ik liever de trap
dan de lift en ik ben altijd 5 minuten voor de lunch buiten om te lopen. Nu
probeer ik ook te staan tijdens het bellen tenzij ik tegelijkertijd de computer
moet gebruiken. Ik heb dit thuis ook ingevoerd en vaak loop ik rondom het huis
tijdens het bellen.
Het opgeven van de auto om naar het werk te komen leek onmogelijk omdat
ik de kinderen naar de kinderdagverblijf moest brengen. Ik had het gevoel dat
ik niet de tijd en energie had om de kinderen lopend of op de fiets naar de
dagverblijf te brengen, omdat het de tegenovergestelde richting van mijn werk
was. Maar ik sloot een compromis. Ik bracht de kinderen met de auto naar de
dagverblijf en omdat ik toch langs huis kwam richting mijn werk, parkeerde ik
mij auto thuis en fietste ik het laatste stuk naar het werk. Onderweg terug naar
huis haalde ik de kinderen op van het dagverblijf. Ik doe dit nu vaker lopend.
Voorheen deed ik alles met de auto, maar tegenwoordig vragen de kinderen
zelfs of ik ze lopend kom ophalen.
Thuis had ik nooit echt tijd om te zitten, maar nu lees ik de krant en mijn mails
terwijl ik sta. Ik heb ook een exercise bal aangeschaft die ik kan gebruiken bij
de open haard of in de avond wanneer ik tv kijk. Voor de familie kijken we vaker
naar activiteiten die we samen kunnen doen. In de winter schuiven we samen
sneeuw en bouwen we forten in onze tuin om daarna te gaan schaatsen of
skiën. Als kind had ik als hobby om van een heuvel af te skiën en dit werd ook
een favoriete activiteit voor de familie. We brengen de tijd met de familie buiten
door. Een van de ouders gaat bijvoorbeeld skiën of sleeën met ons jongste kind
terwijl de andere met het oudere kind van de heuvel af gaat skiën.
In de zomer fietsen of lopen we samen om daarnaast te spelen in de tuin en te
springen op de trampoline (leuk voor ouders en kinderen). In ons huis hebben
we niet langer de regel dat je niet mag rennen in huis en we moedigen onze kinderen aan om te klimmen, balanceren en salto’s te doen. De vader is meestal
“de klimboom” van de kinderen terwijl ik hun danspartner ben. Natural exercise
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is deel van onze tijd met de familie. Het verbetert niet alleen de gezondheid en
fitheid, maar ook de motoriek van de kinderen en het verlaagt de zittijd.
Anne-Maria

EEN SUPERIEURE OMGEVING
De fysieke omgeving houdt je regelmatig tegen om actief te zijn. Zelfs goede
gedragsmodellen zijn niet in staat om de beperkingen vanuit de omgeving te
omzeilen. Alhoewel het veranderen van je omgeving meer tijd en geld kost dan
simpelweg vertellen over de voordelen van training, is er een overtuigend bewijs
dat je je omgeving moet veranderen. De laatste decennia is onze dagelijkse zittijd met 2,5 uur gestegen en slechts door het maken van kleine veranderingen is
het moeilijk om je omgeving te veranderen. Bovendien zal het veranderen van
iets in je omgeving ook mensen treffen die niet actief willen zijn. Alhoewel het
veranderen van je omgeving geld kost, is het waarschijnlijk minder prijzig dan
de alsmaar groeiende economische lasten die veroorzaakt zijn door de ziektekosten van de obesitas epidemie. Actieve veranderingen in de omgeving is een
investering in kwaliteit.

De uitgaven die gekoppeld zijn aan de obesitas in de VS zijn nu 116 miljard dollar per jaar.

Eveneens beïnvloedt je sociale omgeving, net als de fysieke omgeving, je gedrag.
Het kan moeilijk zijn om kleine fysieke activiteiten tijdens pauzes op het werk
te doen omdat je misschien daarna je klaar moet maken voor bijeenkomsten of
presentaties. Als je sociale omgeving je onder druk zet of aanmoedigt om een
bepaalde keuze te maken, dan kan deze druk een sterke factor zijn in het maken
van je keuze. Kun je jezelf voorstellen dat je een sportwinkel inloopt en vraagt
naar fastfood of dat je naar de fitnessclub gaat voor een paar sokken?
De sociale omgeving thuis is eveneens bijzonder belangrijk, omdat daar de directe gewoonten en keuzes van je kinderen worden gemaakt. Een studie gaf aan
dat kinderen de passieve gewoonten van hun ouders vaker overnemen dan hun
actieve gewoonten. Bovendien is de omgeving de sterkste indicator voor het
overnemen van een actieve levensstijl terwijl sociale factoren de sterkste indicatoren voor passieve gewoonten zijn.
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“JE LIJKT OP JE OMGEVING”
Hoe meer overgewicht jij hebt, hoe meer je hond dat ook heeft.

Om de gezondheid van de gemeenschap te verbeteren, is het belangrijk om te
weten hoe je omgeving jouw keuzes beïnvloedt. Hieronder lees je voorbeelden
die laten zien hoe sterk je omgeving je keuzes beïnvloedt.

SLIMME STIMULANS VAN DE OMGEVING
Lopen is een gedraging waarnaar veel studie is verricht. Lopen kan een hobby
zijn om je conditie te verbeteren of om tot jezelf te komen. Bovendien kan er
een sociale factor aan verbonden zijn omdat het een passende activiteit is als
je met een goede vriend wilt praten. Lopen is ook een goed middel om op het
werk te komen, een boodschap te sturen of bij een bushalte te komen. Lopen
als hobby wordt over het algemeen bepaald door twee dingen: de directe omgeving en de toegankelijkheid. Dit zijn volgens onderzoek de visuele en esthetische kwaliteiten van de omgeving, de mogelijkheid om in een open ruimte
te verkeren en de interessante aspecten die de natuur de mensen een verlangen
geeft om te lopen. Bovendien zijn veiligheid, verkeer en goede looppaden van
belang. Een paar feiten.
• In woonwijken die voor 1973 zijn gebouwd lopen de inwoners 20 minuten
per maand meer dan in nieuwe woonwijken. Dat komt door de variatie die
deze woonwijken bieden. Deze woonwijken zijn rondom scholen en winkels gebouwd. Het netwerk van mensen in deze omgeving is hechter en de
omgeving is interessanter, plezieriger en draagt een actieve levensstijl uit en
moedigt ontdekken aan.
• In Missouri werden nieuwe looppaden gebouwd en oude looppaden vernieuwd. Het dagelijkse gebruik steeg naar 60%. Toen gevraagd werd naar
de toegankelijkheid van deze paden zeiden de wandelaars, vrouwen, rijke
mensen en individuen dat het wandelen hierdoor toegankelijker werd. Daarentegen was de mening van mensen die gescheiden waren, een lager inkomen hadden en ouderen dat de looppaden niet toegankelijk waren. Het is
opmerkelijk dat een aantal factoren bovenop de fysieke afstand van de looppaden effect hebben op hoe toegankelijk iemand een specifieke trainingsmogelijkheid vindt.
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• In woonwijken waar mensen de omgeving niet leuk vinden wordt er meer
tv gekeken.
• Een studie gaf aan dat een leuke kroeg op loopafstand van een kantoorpand
het aantal stappen van de werknemers met 1500 stappen per dag verhoogde.
• In Kopenhagen (Denemarken) zijn kleine stukjes stoep naast de fietspaden
aangelegd met de tekst “He fietser, laat je voeten hier rusten. Bedankt dat je
in onze stad fietst!”
VERBRAND VET, GEEN ELEKTRICITEIT

Kleine veranderingen in de omgeving kan het gedrag van mensen beïnvloeden.
Ondanks de aanwezigheid van trappen, is het gebruik hiervan niet gewoonlijk
omdat er liften en roltrappen beschikbaar zijn. Als er een roltrap naast een
trap ligt, dan gebruikt slechts 5% van de mensen de trap, bijvoorbeeld in winkelcentra of op luchthavens. Kleine veranderingen kunnen echter wonderen
verrichten. Een studie gaf aan dat het gebruik van trappen steeg door een tekst
over gewichtsverlies op de treden te plaatsen. Hoe concreter de persoonlijke
boodschap is, hoe krachtiger het is in het maken van veranderingen.
Op de Universiteit van Odense in Denemarken was een project waarbij allerlei
soorten omgevingen voor fysieke activiteiten en trainingen in een bos werden
gebouwd, in samenwerking met verschillende bedrijven. Wanneer mensen in
een bepaalde omgeving rondliepen werd hun fysieke activiteit gemeten en werden specifieke eigenschappen onderzocht. Een keer per jaar werd deze omgeving herbouwd, gebaseerd op de resultaten van het jaar ervoor. Bijvoorbeeld in
het eerste jaar was er een veld met bumpers, bochten, afgewisseld met trainingsmaterialen. Een standaard veldje was getransformeerd in een interessante plek

VERBRAND
CALORIEËN,
GEEN ELECTRICITEIT.
NEEM DE TRAP!
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om te ontdekken. Loop je liever rond een plat veld? Bovendien was gepland
dat in het gebouw ernaast, de afdeling voor onderzoek naar sport en training,
een klimmuur werd geplaatst met brede gang en brede trappenhuizen. Een lift
is aanwezig naast de trap, maar in een inspirerende omgeving denkt niemand
hier aan.
DE ACTIEVE SCHOOL

Veel scholen zijn de afgelopen jaren wakker geworden en moedigen een actieve leefstijl aan. Over de gehele wereld worden goede ervaringen gemeld, bijvoorbeeld met het wisselen van normale bureaus naar bureaus waaraan je kunt
staan. Actieve periodes van rust zijn ook door de leraren, studenten en lokale
sportclubs ontwikkeld. In Finland hebben de extra activiteiten van het Actieve School Programma geresulteerd in studenten die het leuk vinden om naar
school te gaan. De activiteiten op school passen, door positieve samenwerking,
goed in het dagelijkse leven van de kinderen.
Een studie in de Verenigde Staten bouwde een school waar fysieke activiteit een
gedachtegoed werd. Een klaslokaal had een plastic hockey ijsbaan en buiten de
baan waren basketbalnetten, een trampoline, actieve computerspellen en een
mini golfbaan. De dagelijkse activiteiten van kinderen steeg met 50%. Studenten, leraren en ouders waren blij met de uitkomsten. Een actieve leeromgeving
verbetert ook de schoolresultaten. Een leraar zei “terwijl we stonden waren de
leerlingen geconcentreerder en was ik in staat om hun aandacht voor een langere periode vast te houden’’.

BUSINESS MODEL

Zitten en een algemeen laag niveau van fysieke activiteit veranderen de traditionele businessmodellen van de gezondheid en fitnessindustrie. Tot nog toe
is de levensverwachting gestegen door onder meer de ontwikkelingen in de
farmaceutische wereld, maar voor het eerst in de geschiedenis van de mensheid
daalt de levensverwachting, door onder meer obesitas. Bovendien is het aantal
chronisch zieken en mensen met aandoeningen gestegen. Dit zorgt voor een
significante stijging in de ziektekosten en zorgen voor spanningen in de portemonnee van zowel de werkgevers als de verzekeringsmaatschappijen.
Er zijn twee issues die een rol spelen bij het verbeteren van deze situatie. Allereerst, terwijl je hebt geleerd over de verschillen tussen de effecten van zitten en
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trainen op het menselijk lichaam, weet je dat de huidige acties van de sport- en
trainingssector niet direct effect hebben op je probleem van inactiviteit. Ten
tweede hebben de oplossingen slechts effect op een klein deel van de bevolking
en zijn deze resultaten niet altijd blijvend.
Tot nog toe hebben de sport- en trainingssector, ondanks de goede intenties,
zichzelf geïsoleerd ten opzichte van andere partijen. Traditionele diensten die
worden aangeboden staan ver van het normale leven af en de hippe trainingsprogramma’s vereisen een groot deel van organisatie en middelen van zowel
bedrijven als consumenten die het al druk genoeg hebben.
In navolging van de private sector sluiten de nationale en lokale regeringen zich
aan bij de revolutie van natural exercise door de keuzes van mensen te bepalen
door middel van een kleine belasting alsook het bedenken van plannen voor
de omgeving en publieke diensten, omdat deze investeringen zich uiteindelijk
uitbetalen. De oplossingen vanuit natural exercise zijn niet alleen suggesties en
ideeën, maar zullen ook onderdeel worden van competitieve businessmodellen
in de samenleving. De belangrijkste middelen voor het slagen van een succesvolle maatschappij is een bevolking met gezonde en gelukkige individuen.
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ZITTENDE GEMEENSCHAP
THUIS
Familie

Ouders zijn de hele dag druk bezig en kijken in de avond tv.

Persoonlijke
ervaringen van de
omgeving

Ik vind de technologie die het leven gemakkelijker maakt leuk en geniet van het
elektronische vermaak.

Toegankelijkheid

Meubels in de woonkamer om tv te kijken of gebruik te maken van andere
elektronica zijn overal aanwezig. Slechts meubels om te zitten en te rusten zijn
beschikbaar.

Politieke keuzes

Elektronisch vermaak is goedkoop en vrijwel overal beschikbaar.

VRIJE TIJD
Persoonlijke
ervaringen van de
omgeving.

Ik voel dat mijn omgeving niet geschikt is voor fysieke activiteiten.

Toegankelijkheid

In parken en openbare ruimten zijn altijd mogelijkheden om te zitten. Liften en
roltrappen zijn beschikbaar. Evenementen worden zittend bekeken.

Politieke keuzes

De zittende levensstijl is niet genoemd in de gezondheidszorg. Nieuwe huizen
worden gebouwd op plekken waar vroeger parken waren. Stadsplanning is saai
en compact. De industrie die training aanmoedigt vecht met de entertainment
industrie.

TRANSPORT
Persoonlijke
ervaring van de
omgeving.

Ik vind het leuk om met de auto van plaats naar plaats te rijden. Omdat er een
tekort aan looppaden en fietspaden zijn, heb ik geen andere optie

Toegankelijkheid

Straten en paden zijn smal, grauw en niet veilig. Transport vindt plaats door middel
van persoonlijke voertuigen.

Politieke keuzes

Lage belastingen over auto’s moedigen de mensen aan om het te gebruiken.
Parkeerplaatsen breiden zich uit en nemen parken en looppaden in. Straten voor
auto’s worden beter onderhouden dan fietspaden. Fietsen gebeurt op dezelfde
weg als waar auto’s rijden of op een smal looppad.
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NATURAL EXERCISE GEMEENSCHAP

Ouders spenderen tijd met hun kinderen en het dagelijks leven bezit actief transport (lopen, fietsen, etc.)
Ik vind het leuk om thuis en in de gemeenschap actief te zijn.

Veel actieve opties worden geboden en de meubels zijn zo ingericht dat geen enkele elektronische interactie
mogelijk is.
De bedragen voor elektronisch vermaak en elektriciteit zijn verhoogd. Het kijken van tv wordt per minuut in
rekening gebracht.

Ik voel dat mijn omgeving meer dan geschikt is voor fysieke activiteiten.

In parken en publieke ruimten zijn actieve zitmogelijkheden en verstelbare tafels aanwezig. Er zijn overal
eenvoudige trainingsmogelijkheden. Gewone trappen zijn beschikbaar. Computerspelletjes worden gespeeld
met behulp van spierenkracht.
Autoriteiten in de gezondheidszorg moedigen mensen aan om minder te zitten. Parken en recreatiegebieden
worden gebouwd naast woonwijken. Belastingen op sport en trainingsmateriaal wordt verlaagd.

Ik vind het leuk om te lopen en te fietsen. Het gebruik van openbaar vervoer is gemakkelijk.

Straten en looppaden zijn bedoeld voor fysieke activiteiten. Ze zijn uitnodigend en versierd met mooie
planten. Gratis fietsen worden in de hele stad aangeboden. Het centrum van de stad is gemaakt om te lopen
en parkeerplaatsen liggen aan de rand van de stad.
Parkeerkaartjes worden duurder. Parkeerplaatsen, behalve voor invaliden, zijn strategisch op loopafstand gebouwd maar fietsgarages zijn naast de gebouwen geplaatst. Scholen hebben plezierige en veilige looppaden
en fietspaden in de buurt.
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ZITTENDE GEMEENSCHAP
WERK & SCHOOL
Persoonlijke
ervaringen van de
omgeving.

Ik moet zittend mijn werk doen. Fysiek actief zijn is niet leuk en ik heb er geen tijd
voor.

Toegankelijkheid

Meubels zijn ontwikkeld voor zitten en de mogelijkheden om pauzes te nemen
tijdens het werk is schaars. Werkplekken zijn zo ver weg dat je de auto nodig
hebt om er te komen. Er zijn geen douches op het werk en er zijn maar een paar
plekken om je fiets neer te zetten. Trappenhuizen en gangen zijn smal en de lift is
de beste manier om je in het gebouw te verplaatsen. In scholen worden kinderen
gedwongen om stil te zitten omdat beweging het leervermogen afleidt.

Politieke keuzes

De werknemers krijgen reiskosten vergoed. Instructies voor het nemen van
pauzes tijdens het zitten zijn ontoereikend.

OMGEVING
De luchtkwaliteit gaat achteruit door het toenemende verkeer. Een auto is nodig om de natuur en mogelijkheden om te recreëren te bereiken.

OMGEVINGS-INFORMATIE
Ongezonde voeding en elektronische entertainment mogelijkheden worden breed aangeboden.

Tabel 13: Verschillen tussen een zittende gemeenschap en een natural exercise gemeenschap.
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NATURAL EXERCISE GEMEENSCHAP

Mijn werkplek heeft een open en stimulerende atmosfeer. Werkplekken zijn geschikt voor actief werken en
het gevoel van de gemeenschap houdt ons blij.
Meubels zijn gemaakt voor actief zitten en tijdens de werkdag is het gemakkelijk om pauzes van het zitten
te nemen. Mooie fietspaden leiden naar de werkplekken en er zijn douches aanwezig. Trappengangen zijn
breed, goed verlicht en stijlvol. Scholen hebben actieve opties voor zitten en staan voor in het klaslokaal. De
fysieke activiteit voor leerlingen is deel van het leerproces en meerdere lessen worden buiten in de natuur
gegeven.
Werkgevers die actieve werkmogelijkheden bieden krijgen financiele voordelen. En de btw op staande
werkplekken is lager dan op zittende werkplekken. Voor degenen die moeten zitten terwijl ze werken worden
goede instructies gegeven aangaande rustpauzes en deze worden in de gaten gehouden. Werknemers worden gecompenseerd voor het laten staan van de auto. Werkgevers zijn vereist om fietsen, goede schoenen
en fijne douches aan te bieden.

De luchtkwaliteit is goed door minder verkeer en meer parken. Natuur en recreatiegebieden zijn op loopafstand.

Massale mediacampagnes worden georganiseerd voor natural exercise. Advertenties voor ongezonde
voeding en entertainment worden beperkt, zeker voor kinderen. Werkplekken en scholen hebben posters en
pamfletten over de mogelijkheden van natural exercise.
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VAN THEORIE NAAR PRAKTIJK
Je weet dat het verlagen van je zittijd strikt genomen gemakkelijk is. Elke verandering die je maakt, of het nu klein of groot is, kan echter een uitdaging zijn. Dit
is omdat je je van nature verzet tegen verandering en gecreëerde gewoonten. Je
zit zoveel omdat:
…zitten leuk is.
…zitten gemakkelijk is.
…zitten normaal is.
…zitten de enige manier is om belangrijke taken voor werk en school uit te 		
voeren.
…zitten een gewoonte is.
Kritisch bekeken is zitten geen gewoonte, maar er zijn veel gewoonten direct
gerelateerd aan zitten. Het aanzetten van de tv kan een gewoonte zijn waardoor
je gaat zitten. Wie wil er nu staand tv kijken? Met andere woorden, als je minder
wilt gaan zitten moet je nadenken over wat je aan het zitten brengt.
Gewoonten worden vaak gekoppeld aan iets anders dat geen echte activiteit is.
Misschien ben je in staat om te ontspannen terwijl je tv kijkt of ben je in staat om
een sociale situatie te vermijden door je computer te gebruiken? Misschien heb je
plezier in het spelen van computerspelletjes? Passief zijn is meestal een bijwerking
van je dagelijkse gewoonte. Als je deze gewoonten wilt veranderen moet je de
oorzaken en consequenties begrijpen en uitvinden wat belangrijk voor je is.
Kort geleden werd gedacht dat de beste manier om grote veranderingen teweeg
te brengen, of het nu afvallen of verbeteren van je conditie was, een complete
vernieuwing van je leven was. Hoe slechter je basisconditie, hoe meer je je aan
het dieet moest houden en hoe vaker je moest sporten. Elke dag zie je blogs en
tijdschriften gevuld met programma’s voor een make-over van je levensstijl. Het
probleem is dat deze perfecte programma’s vereisen dat je je leven drastisch en
direct verandert en dat deze veranderingen een grote mate van discipline vereisen.
Een complete en perfecte verandering is gedoemd om te mislukken zodra je
erover begint te praten.
Het meest perfecte van natural exercise is dat het imperfect is.
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WILSKRACHT

Wilskracht is net als een spier: het wordt moe als je het gebruikt. Als je een
zware dag op je werk aan het afronden bent, dan kun je te maken krijgen met
moeilijke onderwerpen of mensen en eindig je thuis met het doornemen er van
en tegen het eind van de avond is je wilskracht compleet uitgeput. Hetzelfde
geldt voor het tellen van je calorieën en elke voedingsstof die je eet, zodat je
geen gram teveel aan koolhydraten binnen krijgt. Hierbij neemt je wilskracht
ook af.
Er is een grote kans dat je hoop verliest in je vermogen te veranderen als je
te radicaal wilt veranderen. Uiteindelijk heb je deze hoop nodig om veranderingen te kunnen maken.
Gelukkig kun je wilskracht trainen. Op tijd naar je werk gaan, kinderen naar
het dagverblijf brengen, of het halen van een deadline; het zijn allemaal dingen
die je vermogen ontwikkelen om dingen te doen die je moet doen. Dit geldt
ook voor kinderen die je activiteiten moet bieden waar ze hun wilskracht kunnen ontwikkelen. Als een kind in staat is om een uur lang fysieke activiteiten te
doorstaan en de dingen te doen die zijn afgesproken met de ouders of de coach,
dan wordt de wilskracht goed ontwikkeld.

Gelukkig maakt het niet uit hoe je je wilskracht traint, het belangrijkste is
dat je je denkwijze verandert.

Wanneer je naar je werk fietst, zul je zien dat je in staat bent om je leven te dirigeren. Je zult snel zien dat je salades eet en fastfood vermijdt. Het ontwikkelen
van je wilskracht is vaak een reden voor verandering en een positieve consequentie van verandering. Je positieve spiraal is gemaakt.
EEN PAAR TIPS:

• Niets is beter dan het trainen van je wilskracht en het volgen van routines.
Als je elke dag op dezelfde tijd wakker worden, luncht en je fysieke activiteiten in je kalender opschrijft, dan zul je succes verspreiden naar andere
aspecten in je leven.
• Soms voel je dat je wilskracht zwak is. Je wilt een sigaret roken of een hele
zak snoep eten, zelfs als je besloten hebt om dit niet te doen. In deze situaties
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moet je aan iets anders denken dan aan de verleiding om de verleiding te
vergeten en je wilskracht te ontwikkelen.
DE GOEDE EN SLECHTE GEWOONTEN

Als je over elke klein dingetje een beslissing moet nemen, ben je uitgeput voordat je daadwerkelijk een beslissing hebt genomen. Als je altijd moet nadenken
over welke sokken je aan doet, of je eerst je linker en dan je rechterarm in een
shirt moet steken, hoe je het shirt aan doet en wanneer je tanden poetst, dan
is voor het begin van de lunch je wilskracht op. Dit is waarom je gewoonten
ontwikkelt. Gewoonten zijn een manier waarop de hersenen verschil maken
tussen onbelangrijke en nuttige informatie en zorgen dat dingen efficiënt en
zonder stress verlopen. Gewoonten maken je leven gemakkelijker.
Gewoonten worden gevormd door drie elementen in je hersenen. Het eerste
element is een suggestie. Een suggestie is een bericht naar je hersenen die je
hersenen vertellen om te stoppen met het proces van het maken van een beslissing en je vragen om automatisch te reageren. Het tweede element is de automatische respons, ofwel, de routine. Routines kunnen psychologisch, fysiek
of emotioneel zijn. Het laatste element is de beloning. Als jouw hersenen een
beloning krijgen na een routine dan weten de hersenen welke routines ze moeten opslaan welke ze moeten vergeten om het leven makkelijker en flexibeler
te maken. Het laatste element kan ook een straf zijn nadat er een gewoonte is
gevormd om de straf te ontlopen.
De keten van suggestie – routine – beloning wordt herhaald totdat er een gewoonte is gevormd. Een suggestie en de beloning smelten samen in de hersenen als
je hersenen bij de suggestie al denken aan de beloning. De nieuwe gewoonte
wordt een sterker deel van jou omdat je hersenen dit willen. Het probleem is
dat je hersenen niet weten hoe ze goede en slechte gewoonten van elkaar moeten scheiden. Een paar voorbeelden van suggestie - routine – beloning:
• Vervelen op het werk - roken - nicotine boost
• Vervelen op het werk – Facebook openen – klein beetje plezier
• Rustig moment op de avond – tv aanzetten en in de bank zakken ontspanning
• Hardloopschoenen bij de deur - joggen – gezond en goed gevoel
• Honger krijgen in de middag – vet eten en snoep kopen – activeren van
plezier zones
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Hoewel het logisch is om dingen te veranderen, bijvoorbeeld meer trainen,
zorgen je eigenwijze gewoonten ervoor dat deze veranderingen moeilijk zijn.
Je huidige gedrag kan je een redelijke beloning geven, daarom is het moeilijk
om te veranderen. Als je eenmaal gewend bent om elke avond tv te kijken, is
het moeilijk om te gaan hardlopen omdat je sneller een beloning krijgt van het
kijken naar de tv. Zodra je je slechte gewoontes hebt ontwikkeld, blijven ze
wachten in een hoek en worden ze geactiveerd zodra ze een suggestie krijgen.
Je hersenen vragen dat je routines volgt omdat ze naar de beloning verlangen
die ze zijn gewend.
Je kunt geen succesvolle veranderingen krijgen door het toevoegen van nog
meer gewoontes die in conflict staan met de oude gewoonten in je leven. Dit
kost teveel wilskracht en je hersenen zullen tot het laatste moment hiertegen
vechten. Om te kunnen veranderen moet je de gewoonten die je hebt aanpassen. Maar hoe?
SUGGESTIE - ROUTINE - BELONING. WAT MOET ER WORDEN VERANDERD?

Al je gewoonten hebben een reden of je dit nu gelooft of niet. Als je de bedoeling achter je obsessies wilt begrijpen, dan moet je de suggestie achterhalen die
lijdt tot die gewoonte alsook de beloning die je krijgt na een specifieke routine.
De suggestie kan iets concreets zijn zoals de geur van koffie. Het kan een idee
zijn, een emotie of een herinnering die zorgt dat je onbewust op een bepaalde
manier reageert.
Als je een routine doet, misschien koffie nippen, word je beloond met een cafeïne boost en geniet en ontspan je van de pauze. Hetzelfde gebeurt na het avondeten waarna je een beetje moe bent en je voor de tv gaat zitten, realiserend dat
de dag bijna om is en je een momentje voor jezelf hebt. Je denkt niet eens aan
joggen. Als je denkt dat mensen naar je kijken en jouw verschijning in de fitnessclub beoordelen, zul je waarschijnlijk dat negatieve gevoel willen vermijden.
De eerst stap naar het veranderen van je gewoontes is om te weten welke
gewoonten je hebt in je dagelijkse leven. Wat doe je als je jezelf verveelt op
het werk? Is het geluid van inkomende mails en het direct hierop reageren een
constante herhaling? Doe je na elke lunch hetzelfde? Geef je jezelf een beloning
na elke werkdag?
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Als je je gewoontes wilt veranderen moet je een deel van de suggestie- routinebeloning keten wijzigen. Het probleem met het veranderen van de suggestie
is dat je niet weet welke suggestie de keten doet starten. Echter, routines zijn
gemakkelijker te identificeren. Zie je jezelf elke avond op de bank voor de tv of
achter de computer? Zijn er routines in je leven die jij wilt veranderen?
OPDRACHT 7:

Gebruik de onderstaande tabel, zet de routines uit je dagelijkse leven op papier.
Iets vergeten kan ook een routine zijn. Welke routines zijn goed? Welke zijn
onnodig of slecht? Wil je een van deze routines veranderen?
Wanneer?

Routine

Score

Tabel 14: Werkblad om je dagelijkse routines in overzicht te brengen.

Het veranderen van routines kan zwaar zijn als je niet weet hoe je ze moet afronden en belonen. De beloning kan onplezierig zijn door niet naar de fitnessclub te gaan (de gemene blikken…) of het is direct genot in de vorm van iets
dat je eet. De beloning kan respect zijn die je krijgt door de verwachtingen van
iemand anders te volbrengen of dat je moeite hebt gedaan om een probleem op
te lossen. Bijvoorbeeld door het kopen van een salade in plaats van een zware
maaltijd, omdat je denkt dat je moet afvallen.
OPDRACHT 8:

Kies een paar routines uit de vorige taak die je wilt veranderen. Nu je deze routines hebt geïdentificeerd heb je misschien ook de suggesties geïdentificeerd. Is
de suggestie een bepaalde emotie of moment van de dag? Denk aan de beloning
die je krijgt van deze routine. Schrijf de routines die je wilt veranderen op, maar
onthoud ook de goede routines in je leven.
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Suggestie

Routine

Beloning

Tabel 15: Werkblad om overzicht te krijgen in suggesties, routines en beloningen.

Welke van deze elementen wil je veranderen als je de volledige gewoonte wilt
aanpakken? De eerste optie is het bewaren van de suggestie en beloning en het
veranderen van de routine. Kun je niet beter gaan lopen in plaats van het surfen
op internet?
Bewaar de suggestie en de beloning, maar verander de routine.
OPDRACHT 9:

Kies een aantal suggesties en beloningen van de taak hiervoor maar laat de middelste tabel open. Denk na of je hetzelfde doel wel of niet kunt bereiken door
het veranderen van de routine naar iets gezonder of iets dat meer in lijn staat
met je persoonlijke waarden.
Suggestie

Nieuwe routine

Beloning

Tabel 16: Werkblad voor het ontwikkelen van nieuwe routines.

Sommige beloningen zijn direct en andere komen later pas. Het is onmogelijk
om alle routines dusdanig te veranderen dat ze je sneller en efficiënter belonen
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dan je oude routines. Bovendien zal iets dat direct genot oplevert sneller een
gewoonte worden omdat je hersenen de suggestie en de beloning snel met elkaar koppelt. Vaak geven passieve keuzes je sneller een beloning dan actieve
keuzes. Dit type gedrag geeft echter alleen beloningen aan de behoeften van je
hersenen en niet de beloning voor je waarden. De keuze is moeilijker wanneer
je niet weet welke waarden een actief leven voor jou betekent. Je vertrouwt op
de automatische piloot door direct genot. Direct genot duwt je vaak in een
richting waarin je niet wilt zijn. Om de juiste richting te achterhalen, moet je
nadenken over je waarden.
TIPS:

• Sociale beloningen zijn extreem belangrijk. Als je altijd zegt dat een kind
iets fout doet, dan kan hij/zij dingen gaan vermijden. Als je het kind aanmoedigt en positief benadert, dan versterk je het verlangen van een kind om
bijvoorbeeld buiten te spelen.
• Als na elk diner een toetje volgt, dan denken kinderen dat zoetigheid een
beloning is voor gezond eten. Probeer het avondeten met de familie met iets
anders te combineren, zoals samen praten over leuke herinneringen. Zorg
dat de beloning voor gezond eten buiten spelen is of een extra verhaal voor
het slapen gaan.
• Gewoonten worden gevormd als je hersenen een beloning verwachten. Als
je geen gewoonte wilt ontwikkelen geef dan eens in de zoveel tijd een beloning. Het eten van een toetje is soms goed voor je.
• Je kunt je gewoonten veranderen door de suggestie te veranderen. Als je een
belangrijke taak op je werk moet doen, kun je dan de e-mailbox afsluiten
om zo de suggestie voor het direct reageren op iedere mail te verwijderen.
Identificeer suggesties en vind een manier om deze te verwijderen zodat ze
je niet afleiden. Als je bang bent voor het eten van snoep loop dan niet langs
de snoepwinkel. Je hersenen geven niet aan dat ze zoet smaken.
• Probeer de beloningen in je leven te verhogen. Als je iemand positieve feedback geeft en plezier haalt uit kleine positieve evenementen, dan ondersteun
je de ontwikkeling van nog meer positiviteit.
• Terwijl een externe beloning op de lange termijn niet motiverend is, kan
het een manier zijn voor mensen om iets nieuws te doen. Bied op je werk
of school een kleine en gezonde beloning om activiteiten aan te moedigen,
misschien een waterfles of een T-shirt. Mensen krijgen een dubbele beloning: materiaal en een goed gevoel nadat ze iets actiefs hebben gedaan op
een leuke en motiverende manier.
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• ‘’Do you have the guts to suggest something like this to your boss?’’. Ligt
de parkeerplaats van de baas het dichtst bij de deur? Als je baas de auto op
de plaats die het verst weg parkeert dan zou hij laten zien hoe belangrijk
dagelijkse fysieke activiteiten zijn. De plaats die het dichtst bij de deur is, is
een beloning voor degene die als eerste op het werk verschijnt.
KLEINE OVERWINNINGEN, GROTE CONSEQUENTIES

Als je dieper nadenkt over je gewoonten, kun je misschien merken dat ze met
elkaar te maken hebben. Neem tv kijken. Uiteindelijk, als je de dagelijkse
werkzaamheden hebt gedaan, ga je zitten en kijk je tv. Dit moment is van jou.
Je kunt eindelijk ontspannen. Om je moment nog aangenamer te maken neem
je een bakje chips en glaasje frisdrank of wijn. Tijdens de reclameblokken neem
je misschien een sigaret. Soms bestel je wat fastfood om de avond zonder stress
door te brengen. Al deze gewoonten maken de avond nog leuker en je hersenen
denken dat al deze dingen je helpen om te ontspannen. Alles begon op het
moment dat je ging zitten en de tv aanzette.
Gelukkig geldt dezelfde logica voor positieve gewoonten. Als iemand een positieve verandering in het leven ondergaat, dan merken ze snel dat ze in andere
dingen ook positief veranderd zijn, ook al heeft het niets te maken met de eerste
verandering. Mensen die starten met een training in de week eten meer groenten,
ze roken minder en brengen meer tijd door met hun families. Om een of andere
reden maakt die ene kleine positieve verandering andere positieve veranderingen
makkelijker. Dit worden ook wel “small victories” genoemd. Een kleine overwinning kan je helpen om te geloven in jezelf en de mogelijkheid om te veranderen.
Het bereiken van je eerste kleine overwinning is de motor voor grotere
veranderingen, omdat het je laat zien dat je iemand bent die positieve
veranderingen in het leven kan maken.
Als je een kleine overwinning hebt behaald, dan ben je in staat om meer
overwinningen te behalen. Belangrijker is dat wanneer je anders naar jezelf gaat
kijken en je gaat geloven in je vermogen om iets te veranderen en te bereiken.
Je hoeft niet langer tijd te besteden aan het nadenken over veranderingen. Deze
onbewuste veranderingen beknellen niet langer je wilskracht; ze vinden een
plek in je dagelijkse leven. Vergeet niet dat kleine overwinningen overal behaald
kunnen worden. Misschien hebben positieve veranderingen in je leven ook invloed op hoeveel je doet aan natural exercise?
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”Een vrouw verloor 15 kilogram door minder tv te kijken”.
Geweldig! Het is mogelijk dat wanneer ze minder gaat zitten ze ook minder
gaat snacken en haar dagelijkse fysieke activiteiten stijgen. Belangrijker is dat ze
een besluit had genomen om te veranderen, ze realiseerde dat ze het aankon en
kwam in een positieve cyclus waar positieve veranderingen zowel met als zonder
intentie gebeuren. Zelfs in aspecten van haar leven die niet direct iets te maken
hadden met de eerste verandering. Het resultaat van al deze veranderingen was
dat ze ook afviel.
OPDRACHT 10:

Maak een lijst van je kleine overwinningen van deze week:
Dag

Kleine overwinning

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Zondag

Tabel 17: Werkblad voor het noteren van kleine overwinningen.

Maak aan het eind van de week een doel voor een kleine overwinning in de
volgende week.
Wat is een goed doel voor jou?
EEN STROOM AAN SUGGESTIES

De dingen die je verandert of de kleine overwinningen die je daarmee bereikt,
zorgen er niet voor dat je verandering blijvend zijn. Om te kunnen veranderen
heb je een reden nodig. Zonder reden kun je niet begrijpen waarom je doet wat
je doet. Alleen het begrijpen van de redenen voor je veranderingen zal je helpen
om de verandering permanent te maken.
Om deze reden is het verlagen van je zittijd of het verhogen van je fysieke training niet de enige reden om een verandering te brengen. De eigenlijke actie is
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meestal niet waar je aan denkt als je een verandering maakt. Meestal kijk je geen
tv om tv te kijken, maar om te ontspannen, jezelf te vermaken of misschien heb
je geen idee wat je anders zou moeten gaan doen.
Als je begint met fysieke activiteiten, dan is de reden zelden dat je gewoonweg
fysieke activiteiten wilt gaan doen. De reden kan zijn dat je wilt afvallen. Misschien is de echte reden dat je niet blij bent met hoe je er uit ziet of dat je denkt
dat mensen je niet aantrekkelijk vinden. Of dat je bang bent in sociale situaties
waarbij je denkt dat je gewicht een probleem is. Misschien is je motivatie om
gezond te blijven en een lang leven te hebben. Training, bijvoorbeeld in een
fitnessclub, kan een manier zijn om voor jezelf te zorgen of iets waar je jouw
identiteit omheen kunt bouwen.
“De beste resultaten in projecten om af te vallen worden bereikt als de
doelen worden gekoppeld aan iets anders dan gewichtsverlies.”

Achter de echte redenen liggen jouw waarden. Waarden zijn zaken die jij belangrijk vindt. Alhoewel jouw gevoelens en verleidingen je in een richting sturen
van een aantal beloningen, kun je altijd een andere keuze maken op basis van je
waarden. Als iets absurd of frustrerend is, kun je nog steeds je waarden volgen.
Naar het werk fietsen om de omgeving te sparen klinkt misschien vreemd als je
bedenkt dat grote landen de wereld vervuilen, maar je leeft nog steeds volgens
je eigen waarden.
Het mooiste aan natural exercise is dat het veel van je waarden ondersteunt.
Het verbeteren van je gezondheid kan iets zijn dat veel waarde heeft voor je. Je
kunt het echter nog meer waarderen wanneer je je realiseert dat het een aantal van je andere waarden beïnvloedt. Wanneer je actief bent in je dagelijkse
leven, kun je vaker je vrienden zien en aanwezig zijn in hun leven en voelen
wat vriendschap je brengt. Als je voor je gezondheid zorgt, kun je er voor je
kinderen en je kleinkinderen zijn. Als je gezond bent, kun je positieve invloed
op de omgeving en de wereld uitoefenen. Natural exercise kan ook je nieuwsgierigheid, je avontuurlijke geest en de waardering voor vrijheid ondersteunen.
De beste routines brengen je dichter bij je waarden.
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OPDRACHT 11:

Maak de volgende zinnen af:
• Ik wil voor mijn gezondheid zorgen, omdat…
• Een goede zorg voor mijn gezondheid stelt me in staat om…
• Ik wil een gezonde levensstijl, omdat….
Als het zorgen voor je gezondheid niet bovenaan je lijst staat, wat is dan wel het
belangrijkste voor je? Of heb je een andere waarde die je sterker wilt maken of
een doel die je wilt bereiken, die je helpen het leven te leven dat je wilt leven?
Leven door het vasthouden aan specifieke waarden is niet altijd gemakkelijk
en voelt niet altijd goed. Door het streven naar en het vasthouden aan deze
waarden, heb je echter het gevoel dat je dit wilt bereiken. Uiteindelijk zal deze
moeite je bevrediging geven omdat je het leven kunt leven dat je wilt leven.
OPDRACHT 12:

Vul in de onderstaande tabel waarden in van de verschillende aspecten in je
leven. Wat is voor jou belangrijk? Waarin wil je jezelf ontwikkelen en waar wil
je de focus op leggen? Onthoud dat je niet daadwerkelijk je waarden kunt realiseren, maar ze wel elke dag kunt naleven.
Aspect in het leven
1. Relaties

Waarden

2. Werken en school

3. Vrije tijd

4. Persoonlijke ontwikkeling

5. Gezondheid

Tabel 18: Werkblad voor verschillende waarden.
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Voorbeelden:
Aspect in het leven

Waarden

Vertrouwen
Steunen
Vaardigheid
Seksualiteit
Veiligheid
Verantwoordelijkheid
Respect
Doorzettingsvermogen
Organisatie
Aanwezigheid
Liefde
Vriendschap
Beklemdheid
Zwaar werk
Eerlijkheid
Plezier

Vergeven
Vrijheid
Zelfstandigheid
Flexibiliteit
Fitness voorziening
Rechtvaardigheid
Aanmoediging
Nieuwsgierigheid
Creativiteit
Moed
Medeleven
Authenticiteit
Vastberadenheid
Avontuurlijk
Instemming
Humor

DOELEN DIE ECHT WERKEN

Doelen zijn concrete constructies die je helpen op de weg naar jouw waarden.
Ze kunnen lange termijn doelen zijn; te bereiken in bijvoorbeeld een of vijf jaren. Maar ook korte termijn doelen die zijn ontstaan uit de opdeling van lange
termijn doelen in subdoelen. Een paar suggesties met betrekking tot het stellen
van doelen:
• Het is erg belangrijk dat je doelen aan je waarden zijn gekoppeld. Denk na
welke waarden jouw doelen ondersteunen (en vice versa). Als jouw doelen
niet samenhangen met je waarden, dan bereik je nooit een doel.
• Maak je doelen begrijpelijk en specifiek. “Ik ga meer trainen” is een goed
idee maar eenvoudig te vergeten. Beter: “ik ga op maandag hardlopen en ik
begin om 07:30 uur”. Of: “Ik wil 5kg in twee manden tijd afvallen”. Je kunt
goed beïnvloeden hoe vaak je wilt bewegen, zoals iedere maandagochtend
wandelen.
• Stel alleen realistische doelen. Als het doel te groot is, breek het dan op in
kleinere subdoelen doelen (bijvoorbeeld per week of per maand).
• Maak een schema voor je doelen, bepaal waar je in eerste instantie heen
gaat, wat de concrete stappen zijn en hoe je het proces gaat evalueren.
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Het is gemakkelijk om grote dingen te plannen en te dromen van een ideaal
leven en er niets voor te doen. Je toewijding om iets te doen kan worden getroffen door voorgaande slechte ervaringen of een houding dat jouw doelen alles of
niets moeten zijn. Als perfectie de enige optie is, dan is het lastig om de kleinere
resultaten te waarderen. Als je de lat niet lager kunt leggen voor jezelf, zul je
nooit beloond worden of in staat zijn om kleine waarden voort te zetten in je
reis naar een ideaal leven!
De beloning voor een op waarden gebaseerd leven komt van drie middelen:
• Het gevoel van succes dat komt met het bereiken van een doel.
• Bewust zijn dat je leeft volgens je waarden.
• Positieve consequenties voor de lange termijn.

Het is belangrijk om te weten dat je niet altijd je doelen kunt bereiken. Terwijl
je misschien niet je doelen bereikt, is het belangrijk dat je het hebt geprobeerd.
Probeer ieder initiatief te steunen en het is een beloning voor jezelf. Belangrijker is dat je leeft volgens je waarden. Als een doel niet voor jou heeft gewerkt,
houdt dan je hoofd omhoog. Als je jezelf schuldig voelt en het jezelf kwalijk
neemt, omdat je jouw doel niet hebt bereikt, vergeet dan je doel. Het bereiken
van dit specifieke doel brengt je niet dichter bij je waarden en jezelf iets kwalijk
nemen geeft je een nog slechter gevoel. Maak een nieuw, misschien realistischer
doel en streeft dit na.
Je kunt niet vooruit kijken om te zien of je wel of niet je doel bereikt. En omdat je het niet weet moet je er niet teveel nadenken. Je kunt je niet toewijden
aan een doel, maar je kunt je toewijden aan jouw dagelijkse acties. Het is dan
gemakkelijker is om te beslissen of je ze wel of niet doet. Verwar de doelen niet
met je waarden. Waarden worden nooit bereikt, ze leiden je. Streven naar perfectie is deprimerend omdat je nooit perfectie kunt bereiken. Je zult gelukkiger
leven als je de waarden volgt en elke dag kleine stappen neemt.

Doelen kun je bereiken of vergeten. Als jouw doelen vastzitten aan je
waarden, dan maakt het niet uit of je ze wel of niet bereikt, omdat je hoe
dan ook werkt aan iets belangrijks.
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OPDRACHT13 :

Schrijf de observaties die je hebt gedaan naar je dagelijkse waarden op:
• Maak een lijst van wat je kunt doen om dichter bij je waarden te komen.
• Wat deed je voor, tijdens en na deze dingen?
• Maak een lijst van activiteiten die je kunt doen om je dichter bij je waarden
te brengen maar tot op heden nog niet hebt gedaan.
• Welke blokkades heb je overwonnen en welke kun je nog meer overwinnen?
TIPS:

• Stel doelen die je kunt bereiken en niet die je gaat vermijden. Betere doelen
zijn: “Ik zal op maandag en woensdag naar het werk fietsen”, in plaats van:
“Ik zal twee dagen niet naar het werk rijden.” Positief denken helpt je om je
doelen te bereiken dan negatieve gedachten die je boos maken of bezorgd.
• De eerste stap is altijd de moeilijkste. Het is beter om iets concreets te doen
dan analyseren en denken aan starten. Nadat je het hebt geprobeerd, is het
makkelijker om een beslissing te maken of iets wel of niet werkt.
• Jezelf beledigen en jezelf schuldig voelen blijven in je gedachten als je jouw
doelen niet kunt bereiken. Het is belangrijk om alert te blijven zodat deze
gevoelens je niet overnemen.
• Wees realistisch en luister naar jezelf. Alhoewel training goed is, kan het
voelen als iets dat je niet aankunt na een dag vol stress. In plaats van te
gaan joggen, kun je wandelen met vrienden en nog steeds vasthouden aan
je waarden.
OPDRACHT 14: WAT ZIJN JE DOELEN?

Schrijf een concreet doel op die jou dichter bij je waarden brengt (het kan zo
groot of zo klein zijn als je zelf wilt). Wanneer bereik je dit doel? Wat moet je
doen om dit doel te bereiken?
OPDRACHT 15: WAT IS JE DOEL?

In de tabel hiernaast schrijf je een concreet doel op dat je helpt om dichter bij
jouw ideaal te komen. Het kan een heel klein doel zijn. Wanneer ga je het doen?
Wat heb je nodig om dit doel te bereiken?
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Doelen
Welke stappen
vereisen jouw
doel?:

Wanneer neem je Hoe moeilijk zijn
deze stappen?
deze stappen te
nemen (1-10)?

Wanneer heb
je deze stappen
genomen?

Hoe moeilijk
was het om deze
stappen te nemen
(1-10)?

1.
2.
3.

Tabel 19: Werkblad voor het stellen van doelen.
REGELEN EN STREVEN – HET EINDE VAN TRAINING?

Je komt blokkades tegen in het dagelijkse leven die je proces vertragen om het
leven te leven dat je wilt leven. Blokkades kunnen concrete dingen zijn zoals slecht weer of een gebrek aan vaardigheden. De ergste blokkade zijn echter eerdere
ervaringen die falen voorspellen en die in je achterhoofd zitten. Als het tijd is om
een keuze te maken, gaan al deze blokkades (zowel de echte als degene waarvan
je denkt dat het er een is) druk uitoefenen om iets te kiezen met een directe beloning. Om dichter bij je doelen te komen, ongeacht de blokkades, is het belangrijk
om de blokkades te identificeren en ze op een goede manier te benaderen.
Een typische blokkade van natural exercise is een druk leven. Stress en het ervaren van geen tijd remmen je bijvoorbeeld af om te gaan trainen. Als je begint
te stressen, is je natuurlijke reactie om alles te vermijden. Een van de dingen die
je regelmatig vermijdt, is training. Helaas is er een soort van conflict in dit verhaal. Alhoewel een pauze of training misschien lijkt op het laatste wat je moet
doen als je gestrest bent, is het nemen van een pauze of een lichte training juist
stress verlagend en helpt het je gezondheid te verbeteren.
Om de cyclus van deze blokkades te kunnen verdragen moet je weten hoe je
dit kunt identificeren, interpreteren en deze blokkades kunt uitleggen. Je kunt
bijvoorbeeld de negatieve suggesties verwijderen en meer positieve suggesties in
je leven toe laten die leiden naar positieve gewoonten. Je kunt je vaardigheden
trainen door het opnemen van goede gewoonten en het overwinnen van deze
blokkades. Als je geleerd hebt om dit te doen, zullen je acties goed voelen en
minder negatieve gedachten opwekken.
Je kunt leren hoe je blokkades kunt identificeren en nadenken over manieren
om deze te overwinnen voordat je ze ondervindt, zodat wanneer je ze onder-
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vindt, je al begrijpt dat de blokkade tijdelijk is en je weet hoe je deze kunt
overwinnen. Je kunt ook denken aan de soorten beloningen die je krijgt voor
het ontwikkelen van een nieuwe gewoonte. Blokkades zijn makkelijker te
overwinnen wanneer je weet hoe je om moet gaan met het bereiken van doelen
die belangrijk voor je zijn.
TIPS OM BLOKKADES TE OVERWINNEN:

• Je onthoudt niet al je waarden. Schrijf ze op en leg het papier op een zichtbare plaats. Dit zal je dagelijks herinneren aan wat belangrijk is.
• Wees voorbereid op blokkades. Je weet dat je in de middag een beetje moe
bent en dat je waarschijnlijk niet een staande pauze op je werk neemt. Neem
een broodje mee zodat je in de middag energie hebt om vast te houden aan
je waarden.
• Organiseer en haal de stressfactoren weg. Een opgeruimde tafel kan je helpen om te focussen op je taken.
• Zorg direct voor de meest urgent zaken in de ochtend. Wanneer je deze taken hebt gedaan, zul je een beter gevoel hebben en misschien ben je in staat
om actiever te zijn en te genieten van de middag.
• Stress wordt vaak gekoppeld aan specifieke plaatsen of situaties. Laat ze
achter je en ga een stukje lopen.
• Een koffie pauze is belangrijk om de werkdag vol te houden. Maak je niet
te druk over hoeveel werk je nog moet doen. Je gevoel is gekoppeld aan je
uitspraken, dus neem echt een pauze als je pauze hebt.
• Omgeef jezelf door een ontspannen stimulans, misschien kunst, een foto
van je familie of een kalender met leuke beelden.
• Regel wat positieve stress: ga er tussenuit met wat vrienden, lach veel en ga
karaoke zingen (hi hi). Goede stress zorgt ervoor dat je met slechte stress
kunt omgaan!
• Dit kan vreemd klinken: regel wat stress voor jezelf. Zet je lichaam op spanning door te gaan hardlopen of ga zwemmen en herstel daarna. Deze soort
stress is waar je lichaam voor gemaakt is en het is ook goed voor de geest.
• Als je gaat wandelen of hardlopen, ga je misschien denken: “Heb je niet iets
belangrijks te doen?”. Gelukkig ben je niet wat je denkt, dus kun je jouw eigen
vraag beantwoorden: “Daar ga je weer met je steeds terugkomende verhaal. Ik
wil een actief leven, dus ik ga naar buiten voor wat fysieke activiteit. Hersencellen focussen zich op iets anders dan het in de weg staan van mijn doelen.”
• Het is belangrijk om actief te zijn, zelfs als je gedachten je vertellen dat je
iets anders moet gaan doen.
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• Het is beter om stress van buitenaf te bekijken dan het binnen te houden.
Het is beter om tegen jezelf te zeggen: “Dit is het probleem, maar het is
geen ramp”. Deze gedachtegang zal je helpen om vooruitzicht te hebben op
je stress.
OPDRACHT 16:

In de onderstaande tabel schrijf je de blokkades op die je hebt overwonnen
terwijl je een actieve levensstijl hebt behouden of bereikt. Kun je oplossingen
bedenken om voorbij deze blokkades te komen als je ze de volgende keer tegenkomt?
Blokkade

Oplossing

Tabel 20: Werkblad voor het oplossen van blokkades.
WAAR WORDEN DE BESLISSINGEN GENOMEN?

Verandering is meestal een beslissing vanuit een individu en om die reden is
het zijn of haar verantwoordelijkheid. De beslissing om minder te gaan zitten is
niet door slechts een persoon te nemen. Als iemand anders een doel stelt voor
een actiever leven dan kun jij degene zijn die beslist of zij/hij wel of niet het
doel kan uitdragen. De reden dat beslissingen niet altijd door je alleen worden
gemaakt, is dat je mede beïnvloed wordt door de normen van de omgeving.
Onze zitgewoonte is bepaald door gewoonte en de omgeving waarin we
leven en in mindere mate door bewuste beslissingen die we maken.
Als je meer fysieke activiteit in je leven wilt, dan is het belangrijk om te denken
aan de waarden en normen van je leefomgeving. Als een actieve keuze altijd
in conflict is met deze context, dan is lastiger om een blijvende verandering
te realiseren. Als de context fysieke activiteit ondersteunt, dan kunnen actieve
keuzes ontstaan zonder een bewuste beslissing. Kortom, door het veranderen
van waarden, normen en de omgeving kun je jouw keuzes beïnvloeden. Zijn ze
actief of passief?
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IS JOUW KANTOOR EEN ACTIEF KANTOOR? IN JOUW KANTOOR:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kun je fietsen parkeren.
Kun je douchen.
Is het goed om pauzes te nemen wanneer nodig.
Kun je kleine pauzes voor training of yoga nemen.
Is het geen probleem om te staan in plaats van zitten.
Wordt een actieve levensstijl aangemoedigd.
Moedigen we elkaar aan om goed te presteren.
Is iedereen oprecht blij voor het succes van een ander.
Klagen we niet veel maar praten we over positieve onderwerpen.
Delen we tips en ervaringen voor actieve ervaringen.
Groeten iedereen elkaar.
Wordt gelachen.

BEN JIJ EEN ACTIEVE BAAS?

• Ik geef mijn werknemers de kans om een pauze te nemen.
• Ik keur korte pauzes niet af, ik moedige pauzes aan, zelfs actieve pauzes.
• Ik begrijp dat in bijeenkomsten de fysieke activiteit van mijn werknemers in
mijn handen ligt.
• Ik geef mijn werknemers de kans om actieve pauzes te nemen gedurende
bijeenkomsten.
• Ik moedig mijn werknemers aan om goed te presteren.
• Ik groet iedereen op kantoor.
• Ik laat een goed voorbeeld zien.
IS JE HUIS EEN ACTIEF HUIS? BIJ ONS THUIS:

•
•
•
•
•
•

Is de tv niet het centrum van alles.
Er is geen tv in de slaapkamer.
We moedigen een actieve levensstijl aan.
Ben jij een actieve ouder?
Ik laat kinderen rennen en binnen spelen.
Ik regel mogelijkheden voor mijn kinderen om te doen aan een actieve levensstijl.
• Ik doe geen fysieke activiteiten voor straf.
• Ik doe aan leuke fysieke activiteiten, zoals buiten spelen of naar het bos gaan.
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•
•
•
•
•

Ik moedig anderen aan om een actieve levensstijl te omarmen.
Na de training vraag ik eerst of degene het leuk heeft gehad.
Ik laat het goede voorbeeld zien voor een actieve levensstijl.
Ik klaag niet over mijn gewicht en uiterlijk in bijzijn van mijn kinderen.
Daarmee leer ik mijn kinderen niet om negatief naar hun lichaam te kijken.

Kort en goed: doe dingen die je helpen om taken te volbrengen die belangrijk
voor je zijn. Zorg dat je aanwezig bent. Er zijn belangrijke dingen en ervaringen
in je leven, maar ze kunnen zeker niet bereikt worden door zitten!
In dit boek heb je geleerd dat natural exercise essentieel is voor je gezondheid.
Tevens dat het eenvoudig is om toe te passen en je je niet compleet uit de
naad hoeft te trainen om fitheid- en gezondheidseffecten te sorteren. Wat zou
het prachtig zijn als natural exercise meer en meer door de samenleving wordt
opgenomen. In de steden zullen bijvoorbeeld leuke en makkelijke looppaden
en fietspaden worden gepland, in plaats van nieuwe wegen voor auto’s. Comfortabele parken en recreatie faciliteiten zullen de steden en hun grenzen overnemen om onweerstaanbare plekken te bieden aan mensen die hun vrije tijd
willen besteden met familie en vrienden. Werkplekken en openbare ruimtes
worden gevuld met meubels en een houding die activiteit aanmoedigt.
Deze positieve spiraal zal zich hopelijk exponentieel uitbreiden in de gedachten
en gewoonten van mensen terwijl een actief dagelijks leven het gemakkelijker
maakt voor mensen om activiteiten te kiezen voor in hun vrije tijd. Levens
zullen worden gevuld met natural exercise en niemand zal zich herinneren hoe
zielig het was om altijd maar te zitten. In deze perfecte wereld steunen zowel de
omgeving als de cultuur een actieve leefstijl. Bewegen zal niet langer een apart
deel zijn in je dagelijkse leven, maar de wereld zal worden opgebouwd met
beweging als uitgangspunt. Kantoorstoelen worden uitgeroeid wanneer mensen zich realiseren hoe energiek en blij ze zijn omdat zitten niet meer de enige
optie is.
Je kunt de wereld aan je voorbij zien gaan terwijl je zit op je stoel of je kunt invloed uitoefenen op het opstaan van de wereld. Je kunt naar natuurshows kijken
op tv of je kunt opstaan en de wonderen van de wereld ontdekken op je eigen
voeten. Je kunt naar je email-box kijken of je kunt een korte afstand gaan lopen
en je collega’s opzoeken om te praten. Je kunt thuis gaan zitten en wachten tot
je kinderen verslaafd worden aan internet of je kunt je kinderen naar het park
brengen zodat ze kunnen spelen. Je kunt in je stoel blijven zitten en je leven
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aan je voorbij zien gaan of je kunt opstaan en je leven gaan leven. Wanneer je
de boodschap van natural exercise tot je hebt genomen en merkt hoe je een
leven vol energie en geluk krijgt, wil je het heft in eigen handen nemen. Jouw
regering, verzekeringsmaatschappij, werkgever, personal trainer en zelfs je eigen dokter hebben niet de exclusiviteit om jouw gezondheid te verbeteren: dat
moet je zelf doen!
Wil je in je stoel blijven zitten of wil je het leven dat je echt wil leven?
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itten maakt een belangrijk onderdeel uit van je
dagelijkse leven. Af en toe rusten is prima en kan zelfs
goed voor je zijn. Desalniettemin is de hoeveelheid
zitten in je dagelijkse leven de tolerantie van jouw menselijke
lichaam voorbij gegaan. Je zit overal: thuis, op school, tijdens
het studeren, op zakenreis, voor de TV en op het werk. Soms
zit je wel twaalf uren per dag!

Om het gebrek aan beweging in het dagelijkse leven te compenseren kun je
gaan trainen. En dat is prima! Echter, de eerste regel om je gezondheid te
bevorderen is veel simpeler, namelijk: sta op! Dit boek beschrijft de revolutie
van “natural exercise’’ (oftewel, natuurlijk trainen). Dit is geen wonderbaarlijk voorschrift voor dieet, fysieke activiteit of training. Het bevat alles wat
je spieren activeert. Dit boek leert je om respect op te brengen voor de
normale functie van je lichaam. Het is een verhaal over de veroveringen op
de huidige structuren van deze maatschappij: de sofa, de auto, de kantoorstoel, enzovoort. De revolutie van “natural exercise’’ daagt je uit om je
prioriteiten in een nieuw perspectief te plaatsen.
Sitting is killing is bedoeld voor iedereen die zijn of haar gezondheid
belangrijk vindt en op zoek is naar eenvoudige oplossingen. Dit boek biedt
wetenschappelijke achtergronden, maar is vooral ook een werkboek om je
eigen leven en gezondheid te verbeteren. Pak dit boek, sta op uit je stoel en
doe mee met de revolutie van “natural exercise”!

Arto Pesola is een Finse inspanningsfysioloog (Sport en gezondheid)
en promovendus Sport & Biologie aan de Universiteit van Jyväskylä.
Het onderwerp van zijn studie is zitten en gezondheidsproblemen.
Arto Pesola werkt bij Trainer4You als trainer en coach.
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SITTING IS KILLING

Het zitten heeft op een sluwe wijze je dagelijkse leven overgenomen. De
beangstigende waarheid over zitten is geen sprookje; het is een wetenschappelijk feit: zitten is dodelijk! Zitten wordt ook wel het ‘’nieuwe roken’’
genoemd en resulteert in een indrukwekkende lijst aan gezondheidsschade.
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SITTING IS KILLING
Hoe minder zitten leidt tot een
smallere taille en een
gezonde leefstijl!

