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GEZONDHEID

Zullen we allemaal een goede conditie hebben  
na de coronacrisis? 

Romain Meeusen

Nadat op 17 maart 2020 een algemene ‘lockdown’ werd afgekondigd in België en 
de minister van Volksgezondheid de nu al legendarische woorden ‘Blijf in uw kot!’ 

uitsprak, lanceerde Sport Vlaanderen in samenwerking met een aantal partners zoals 
de Vereniging van Sportartsen op 21 maart reeds een campagne die ze ‘blijf sporten’ 
noemden.

Is sporten goed voor het immuunsysteem?

In het begin wilde men aantonen dat het immuunsysteem positief wordt beïnvloed door 
regelmatige beweging, wat zeker het geval is. Maar de verwachting was waarschijnlijk 
niet dat de Vlaming massaal zou beginnen te sporten. En al snel dienden ze toch wat 
meer duiding te geven: dat sporten goed is voor het immuunsysteem, maar dat je im-
muunsysteem net na het intensief sporten minder krachtig is. En dat bij zeer intensieve 
sportbeoefening dat systeem helemaal niet goed reageert. Dit is de zogenaamde ‘J-cur-
ve’ die de Amerikaanse professor David Nieman in de jaren 90 van de vorige eeuw voor 
het eerst beschreef. 
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FIGUUR 1. De invloed van inspanning en sporten op het immuunsysteem. 
Matige inspanningen verlagen het risico op infecties, terwijl intensief 
sporten dit risico verhoogt. (Bron: https://sporza.be/nl/2020/03/20/
blijf-sporten-en-bewegen-ook-in-uw-kot-hou-jezelf-fit)

Nieman (1994) beschreef in een aantal studies, die voornamelijk werden uitgevoerd bij 
marathonlopers (Nieman is zelf een marathon- en ultraloper) dat de werking van het 
immuunsysteem verbetert bij matige sportactiviteit, met name het risico op infecties 
van de bovenste luchtwegen neemt af. Maar hij vond ook dat bij langdurige, intensieve 
inspanningen het risico op infectie weer toeneemt. 

Of de bescherming door sporten bij COVID-19 ook geldt, moet nog grondig worden on-
derzocht. Zeker omdat we reeds weten dat het coronavirus handig gebruikmaakt van 
het immuunsysteem door het zeer sterk te activeren zodat je eigen verdedigingsmecha-
nisme zich tegen jou keert. Er is dan een hyperactieve ontstekingsreactie waarbij een 
enorme hoeveelheid ontstekingsstofjes en ontstekingscellen vrijkomt, die de ziekte nog 
verergeren. Dat blijkt de reden te zijn waarom gezonde sportende volwassenen soms 
plots ernstige symptomen vertonen, maar die meestal ook overwinnen. 

Blijf in uw kot – heeft nefaste gevolgen voor de gezondheid 

Door de huidige COVID-19-pandemie moest iedereen thuisblijven, en in veel gevallen 
was er niet veel ruimte om te bewegen. We hebben een groot aantal uren in de zetel 
doorgebracht, en het telewerken bracht met zich mee dat we uren stilzitten om te verga-
deren. Dit zijn nu de gedragingen die zeer snel nefaste gevolgen op de gezondheid heb-
ben. We weten immers dat sedentaire activiteiten zoals ‘zittend werken’, tv-kijken vanop 
de luie zetel, langdurig stilzitten, in verband kunnen worden gebracht met een toename 
van aandoeningen zoals hart- en vaatziekten, diabetes, en uiteindelijk een verhoogde 
mortaliteit veroorzaken. Het merendeel van het bewijs hiervoor komt uit studies waar 
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proefpersonen inactief gehouden worden. Dit zijn studies waar het aantal stappen per 
dag drastisch wordt teruggeschroefd, of studies waarbij men één been immobiliseert. 
Maar ook bed rest-studies waar personen gedurende een tijdje in bed gehouden worden, 
of studies met astronauten die in gewichtloze toestand verblijven. 

Fysieke inactiviteit en de tijd die men zittend doorbrengt, zal het risico op een slech-
te metabole gezondheid doen toenemen en de kans op een aantal degeneratieve ver-
schijnselen vergroten. Sedentarisme zal reeds na twee dagen een vermindering van de 
spiermassa veroorzaken, en dit kan oplopen tot 10 % vermindering aan spiermassa na 
30 dagen immobilisatie. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door een onderdrukken van 
de proteïnensynthese die nodig is om dagelijks de spieren te onderhouden. Een ander 
belangrijk verschijnsel dat optreedt wanneer men weinig of niet beweegt, en zeker wan-
neer men langdurig stilzit, is dat de insulinegevoeligheid van de spiercellen dramatisch 
daalt. Dit betekent dat na een tijdje je risico op het ontwikkelen van diabetes toeneemt. 
Uiteraard zal minder bewegen de algemene fysieke conditie achteruit doen gaan. Een 
tiental jaar geleden toonde een Deense studie aan dat een reductie van het aantal stap-
pen per dag van ongeveer 10 000 naar ongeveer 1 350 stappen gedurende twee weken, 
een daling van de maximale zuurstofopname (VO2max) met meer dan 7 % veroorzaakte. 
De VO2max is een indicatie van de zogenoemde cardiorespiratoire fitness, of je algemene 
conditie. Maar tegelijkertijd zal er ook een toename van een aantal cardiovasculaire aan-
doeningen optreden zoals een hoge bloeddruk, en andere hart- en vaatziekten. Verder 
neemt ook de gezondheid van de bloedvaten zelf af en zeker de ‘microcirculatie’ gaat 
achteruit. Het is dan ook niet verwonderlijk dat bij personen die op intensieve zorgen 
raakten door COVID-19 en die overgewicht en een slechte fysieke conditie vertoonden, 
een trombose of verstopping van de bloedvaten optrad. 

Ja, een nieuw begrip trad in, het ‘skyperitieven’: we besteden meer tijd aan hapjes, lekker 
eten en drinken. Dit zal snel de weegschaal in de verkeerde richting doen overhellen. 
Wanneer men sedentair is, treden een aantal mechanismen in gang waarbij de natuur-
lijke regeling van onze eetgewoonten veranderen. Deze energieopslag heeft een extra 
invloed op de gezondheidsproblemen die immobiliteit met zich meebrengt. De mens is 
van oorsprong niet gemaakt om stil te zitten en veel te eten, zegt professor Frank Booth. 
Hij beschrijft de ‘thrifty genes’-theorie waarbij het menselijk genoom dat enkele tiendui-
zenden jaren geleden tot stand is gekomen eigenlijk bestemd is om veel te bewegen en 
veel energie op te slagen. De zogenoemde ‘jagers-verzamelaars’ hadden een bestaan 
waarin bewegen uiterst belangrijk was om te overleven. Ook wanneer in de perioden 
van overvloed veel voedsel voorradig was, is het genoom ontwikkeld om zo goed en 
snel mogelijk energie op te slaan in het lichaam, om de perioden van hongersnood te 
overleven. Dat genoom werd versterkt omdat degenen die de extreme omstandigheden 
overleefden, deze eigenschappen over de generaties meegaven. De moderne mens zal 
echter veel minder bewegen dan de verre voorouders, maar in tegenstelling tot de pre-
historie zijn er in het Westen geen perioden van hongersnood, en is voedsel overvloedig 
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aanwezig. Indien men meer calorieën opstapelt dan men verbruikt, zal men geleidelijk 
aan overgewicht krijgen of obees worden. Ook tijdens deze coronacrisis hebben we dit 
meegemaakt. Degenen die door de omstandigheden minder hebben bewogen, en dat 
combineerden met skyperitieven en uitgebreide maaltijden, stelden snel vast dat de co-
ronakilo’s toenamen. Logisch dus dat velen onder ons de coronakilo’s eraf wilden werken.

Blijf in uw kot – ik word er zot van

Al snel bleek dat er in de geïsoleerde bevolking ook mentale problemen opdoken. De 
combinatie van thuiswerk, kinderen helpen met de thuisschool, het gevoel van opge-
sloten zitten, uitzichtloosheid … brachten met zich mee dat er ook de nodige aandacht 
aan de mentale gezondheid diende te worden besteed. Des te langer de isolatie duurde, 
des te meer de mentale problemen opdoken. Een recente studie (Rogers et al 2020) 
onderzocht de mentale en neuropsychiatrische gevallen van de recente coronauitbra-
ken SARS, MERS, en COVID-19. De auteurs rapporteren verwarring, depressies, angst, 
geheugenstoornissen en slapeloosheid in de SARS- en MERS-patiënten, eigenschappen 
die ook bij de huidige COVID-19-patiënten terug te vinden zijn. 

Maar niet alleen de patiënten, ook de algemene bevolking begon zich mentaal slechter 
te voelen. We weten immers dat een sedentaire levensstijl en de daaraan gekoppelde 
gezondheidsrisico’s zich ook vertalen naar mentale problemen, depressies, angst, geheu-
genstoornissen enzovoort.

Blijf in uw kot – maar kom eruit om te sporten 

En dat deden we massaal. Ik ben zelf al heel mijn leven een ‘regelmatige sporter’, maar 
sinds het begin van de coronacrisis kwam ik bij elke duurloop steeds meer joggers, fiet-
sers en wandelaars (in alle maten en gewichten) tegen. Het leek of de campagne van 
de overheid ook heeft geholpen. Dit is goed, omdat de hierboven beschreven gezond-
heidsproblemen als gevolg van sedentarisme duidelijk kunnen worden verminderd of 
tegengegaan door regelmatige lichaamsbeweging. 

Er zijn bovendien veel meer studies die de gezondheidsbevorderende effecten van 
lichaamsbeweging aantonen dan studies die het negatieve effect van sedentarisme be-
wijzen. Op dit ogenblik zijn er op zijn minst een dertigtal aandoeningen waarvoor regel-
matig bewegen niet alleen preventief werkt, maar ook als middel geldt om de negatieve 
effecten om te keren. Zo is er duidelijk bewijs dat voor aandoeningen zoals chronische 
longziekten (COPD, astma), hoge bloeddruk, overgewicht en obesitas, diabetes, hart- 
en vaatziekten, spieratrofie en gewrichtsaandoeningen, mentale problemen, een aantal 
vormen van kanker … beweging een duidelijke therapeutische en preventieve werking 
heeft. 
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Zowel uithoudingssporten zoals joggen en fietsen, als krachtsporten, maar ook wande-
len en spelletjes, zullen de gezondheid bevorderen. Om de spieratrofie tegen te gaan, is 
krachttraining nodig, wat natuurlijk ook kan zonder naar de fitness te gaan. Eenvoudi-
ge huis- en tuinmiddeltjes zoals flessen gevuld met water, kunnen als gewicht dienen. 
En men mag niet vergeten dat voor velen ook het eigen lichaamsgewicht al een goede 
belasting is. Des te krachtiger de prikkel, des te groter zal de spieropbouw zijn omdat 
de proteïnensynthese hierdoor gestimuleerd wordt. Zeker ouderen zijn gebaat bij regel-
matige krachttraining, dit kan bijvoorbeeld gemakkelijk door de trappen te nemen met 
meerdere treden tegelijkertijd. Onderhoud is hier het sleutelwoord, want het kan lang 
duren om de spieratrofie als gevolg van immobilisatie terug om te keren. 

Het is aangetoond dat men zeker meer dan 5 000 stappen per dag moet uitvoeren om de 
negatieve effecten van het sedentarisme tegen te gaan. Meestal worden er 10 000 stap-
pen per dag voorgeschreven als een gezonde dosis lichaamsbeweging. Het komt erop 
neer dan men dagelijks best een halfuur tot een uur actief is. Naarmate de activiteit 
intensiever wordt (bv. joggen in plaats van wandelen), kan de duurtijd van de inspanning 
verminderen. In ieder geval: hoe dichter tegen de 10 000 stappen, des te beter men de 
daling van de VO2max kan tegengaan. Langer en intensiever zal het hart en de longen 
(cardiopulmonaire fitness) nog meer trainen.

Worden we van al dat sporten ook slimmer? 

Het is duidelijk aangetoond dat lichaamsbeweging een positieve invloed heeft op het 
brein. Matig-intensieve beweging zal de vrijgave van een aantal neurotransmitters in 
de hersenen doen toenemen, en het is de vrijgave van deze signaaloverbrengers tussen 
de hersencellen die verstoord is in aandoeningen zoals depressie, angst, maar ook bij-
voorbeeld bij de ziekte van Parkinson. Verder weten we nu dat inspanning een positieve 
invloed heeft op een aantal hersengebieden die instaan voor het leren en onthouden, 
zoals de hippocampus. Lichaamsbeweging bevordert de neurogenese – de aanmaak 
van nieuwe neuronen –, wat niet alleen uitvoerig werd aangetoond in dierexperimenten, 
maar ook bij kinderen, volwassenen en zeker hij ouderen.

Blijf in uw kot – zullen we blijven bewegen als we volledig uit ons kot 
mogen komen?

Dit is een belangrijke vraag, want zodra het ‘normale’ leven hervat, zullen we waar-
schijnlijk in onze oude routine hervallen. We zullen misschien de extra tijd die we nu 
voor lichaamsbeweging gebruikten opnieuw in de file staan, of voor de andere, ‘normale’, 
huishoudklusjes gebruiken. 
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We weten ook dat veel mensen ‘ondersteuning’ nodig hebben om te beginnen sporten, 
vandaar dat ‘start-to-run’-programma’s zo populair zijn. Meestal wordt dit echter een 
‘stop-to-run’-programma omdat niet iedereen de regelmatige sportbeoefening volhoudt, 
maar ook een aantal van de ‘Tarzans van de zondagochtend’ zullen gekwetst raken. Maar 
het merendeel van de studies toont aan dat een gedragsverandering zoals het starten 
met sporten minimaal een zestal weken nodig heeft vooraleer men het blijft doen. Het 
zou dus wel kunnen dat een aantal ‘coronasporters’ blijvend zijn. Dat is een goede evo-
lutie gezien de gezondheidsbevorderende effecten van regelmatige lichaamsbeweging.

Is gebrek aan lichaamsbeweging een pandemie ?

Het antwoord is simpel: ja! 

De cijfers van het aantal doden als gevolg van COVID-19 stijgen nog dagelijks. Half juni 
2020 staat de teller op ongeveer 420 000 doden wereldwijd. Voorspellingen geven aan 
dat het totale dodentol kan oplopen tot één miljoen overlijdens als gevolg van de pan-
demie. Op het ogenblik dat er een vaccin en behandeling zullen gevonden worden, zal 
deze pandemie mogelijk verminderen tot een epidemie die zoals de griep ook jaarlijks 
overlijdens zal veroorzaken. 

In deze bijdrage hebben we aangetoond dat bewegen uiterst belangrijk is voor de volks-
gezondheid, en mogelijk is de impact van sedentair gedrag ernstiger dan de coronatra-
gedie. In een studie met meer dan een half miljoen deelnemers uit 23 gezondheidscentra 
in 10 verschillende landen kon men immers aantonen dat in Europa jaarlijks ongeveer 
675 000 mensen overlijden door te weinig lichaamsbeweging. Dat dit een enorme kost 
voor de gezondheidszorg met zich meebrengt, leidt geen twijfel. Onvoldoende lichaams-
beweging zal duidelijk een verhoging van de kosten in de gezondheidszorg veroorzaken. 
Zo werd in de Verenigde Staten aangetoond dat er ongeveer 120 miljard meer uitgaven 
per jaar zijn als gevolg van onvoldoende lichaamsbeweging en de daaraan gekoppelde 
aandoeningen. Dat betekent dat er voor elke inactieve persoon jaarlijks 1 500 dollar meer 
wordt uitgegeven dan voor een sportieve volwassene. 

Er werd tijdens deze coronacrisis stevig gedebatteerd over de gezondheidszorg en de 
preventie van ziekten en aandoeningen. Het is duidelijk dat met een eenvoudige, simpe-
le, goedkope (gratis) ingreep niet alleen veel doden per jaar kunnen vermeden worden, 
maar dat dit ook duidelijk minder kosten zal opleveren. Het wordt dus hoog tijd dat er 
veel meer in preventie door middel van lichaamsbeweging wordt geïnvesteerd, want de 
pandemie door het gebrek aan lichaamsbeweging, die al jaren aansleept, is aanzienlijk 
groter dan de COVID-19-pandemie!



95

g
ez

o
n

d
h

ei
d

Een aantal onder ons hebben de goede gewoonte van regelmatige sportbeoefening dus 
opgepikt. De duurtijd van de lockdown was lang genoeg om een gedragsverandering te 
bewerkstelligen. 

Dus: … ja, een aantal mensen zullen als gevolg van de coronacrisis een goede condi-
tie hebben. Maar de pandemie als gevolg van het gebrek aan beweging is zeker niet 
opgelost. 

Of zoals Robert Butler aangaf: “If exercise could be packed in a pill, it would be the single 
most widely prescribed and beneficial medicine in the world.”
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