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Bracht Nederland voor
het coronatijdperk gemiddeld al vijf uur per dag
zittend door, sinds het
thuiswerken is dat acht
uur. „Zitten kost levens”,
stelt Erik Scherder.
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OPINIE prof. dr. Erik Scherder, Nederlandse Sportraad

Niemand praat over hét
gevaar van thuiswerken

W

e willen allemaal
terug
naar het ’oude
normaal’ waarin we weer
dichter bij elkaar kunnen
zijn. Maar eigenlijk was het
’oude normaal’ abnormaal
omdat we met z’n allen de
afgelopen jaren steeds meer
zijn gaan zitten. We hebben
een inactieve leefstijl en
overlijden aan ziekten die
aan zitten gerelateerd zijn,
zoals diabetes type 2, harten vaatziekten en obesitas.
Ieder jaar overlijden wereldwijd 5,3 miljoen mensen
aan deze ziekten. Niemand
heeft het erover. Ik wil u laten zien hoe de kans om terug te keren naar een leven
zonder anderhalve meter
afstand vergroot wordt door
onze leefstijl te veranderen
van inactief naar actief.

Nieuw normaal

We moeten ’oud normaal’
omzetten in ’nieuw normaal’ waarin bewegen een
normaal onderdeel van de
dag wordt. Een inactieve
leefstijl verzwakt ons afweersysteem. Een (extra)
verzwakt afweersysteem is
kenmerkend voor de eerder
genoemde ziekten gerelateerd aan zitten. Bij deze
aandoeningen is namelijk
sprake van een ontstekingsproces waar het afweersysteem voortdurend tegen
moet vechten. Heel verontrustend zijn studies die aantonen dat door de coronacrisis we nóg inactiever

Thuiswerken maakt niet gezonder. We
zitten langer, bewegen minder, worden
zwaarder en raken fysiek en psychisch
kwetsbaar, met een risico op fatale gevolgen, schetst prof. dr. Erik Scherder.
„We moeten het zitten onderbreken en
veel méér gaan bewegen.”
worden. We moeten zoveel
mogelijk thuis werken en
sociaal contact vermijden.

Zitten onderbreken

Coronakilo’s

Natuurlijk is dat noodzakelijk. Maar daardoor zijn
we van vijf uur naar acht uur
zitten per dag gegaan! Hierdoor neemt het risico op
méér coronakilo’s, hart- en
vaatziekten en diabetes type
2 juist toe.
De verdere afname in lichamelijke activiteit vermindert ook de mentale gezondheid en dat leidt weer
tot depressie, angst, frustratie en boosheid.
De invloed van Covid-19
wordt bepaald door de
sterkte van ons afweersysteem. Om weer dicht bij elkaar te kunnen komen, in
grote groepen, is het dus essentieel ons afweersysteem
te gaan versterken. Dat kan
door te gaan bewegen. Hoe
werkt dat dan?
Het afweersysteem is ingewikkeld. Ik geef u een versimpeld voorbeeld van hoe
het virus bijvoorbeeld tot
een longontsteking kan lei-

Maar, bewegen kan de Tolllike receptoren minder gevoelig maken voor het virus.
Nog een ander positief effect van bewegen (er zijn er
veel meer). Het afweersysteem bestaat onder andere
uit cellen die binnenkomende virussen vernietigen, zoals de Natural Killers (NK
cellen). De activiteit van deze cellen neemt toe bij matig
intensief bewegen.

den: SARS-CoV-2 kan zich
binden aan bepaalde eiwitten van het afweersysteem
(Toll-like receptoren). Deze
binding kan tot ontstekingsreacties leiden. De Toll-like
receptoren bevinden zich
onder andere in de longen,
met alle gevolgen van dien.

Erik Scherder: „Eigenlijk
was het ’oude
normaal’
abnormaal.”
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Dus wat staat ons nu te
doen? We moeten het zitten
onderbreken en veel méér
gaan bewegen. Nu natuurlijk met inachtneming van
anderhalve meter afstand
of, als u achter hardlopers
aanloopt, wellicht vijf tot
tien meter.
Hoe vaak het zitten onderbreken? Zo vaak u kunt.
Daarbij zou iedereen iedere
dag minimaal 30 minuten
aan één stuk, matig intensief, moeten bewegen. Kinderen minimaal één uur per
dag. Blijf wel altijd binnen
uw grenzen.
Kun je met méér bewegen
het coronavirus bestrijden?
Dat weten we niet. We weten wél dat door meer te bewegen ons afweersysteem
sterker wordt en dat daarmee de kans om weer dicht
bij elkaar te zijn, groter
wordt.
Prof. dr. Erik Scherder is
hoogleraar klinische neuropsychologie en lid van de Nederlandse Sportraad

eet u nog tot in het kleinste detail wat u op een werkdag deed
dik tien jaar geleden? Laat me u
geruststellen; ik ook niet. Maar voor
twee mannen die ik afgelopen week
sprak lag dat anders. Ze kunnen zich
nog haarfijn voor de geest halen wat ze
meer dan een decennium geleden meemaakten in Afghanistan. En niet omdat
het zo prettig was.
Door stom toeval trof ik adjudant
Marc Hammink en voormalig soldaat
Oetse Tamminga maar een dag van
elkaar. Beiden zijn Uruzgan-veteraan.
Marc heeft u vrijdag in de krant kunnen
zien met het verhaal over de dapperheidsonderscheiding die hij kreeg vanwege Afghanistan. Oetse vindt u binnenkort op deze plek terug als hij vertelt over zijn idee te gaan hiken met
veteranen in Zwitserland om ze te helpen bij traumaverwerking.
Wat de mannen gemeen hebben, is
dat ze namens ons in een van de meest
gewelddadige provincies van Afghanistan zijn geweest tijdens de poging daar
vrede en veiligheid te brengen. De Nederlandse aanwezigheid in Uruzgan ligt
alweer tien jaar achter ons.
Misschien komt het wel door die
verstreken tijd dat militairen het gevoel
krijgen dat ze er vrijer over kunnen
praten. En vertellen ze nu vaak voor het
eerst hun verhalen die verder gaan dan
de destijds politiek gewenste gladgestreken versie van de werkelijkheid.
Wat indruk op me maakte was de
rauwheid en de gedetailleerdheid waarmee de militairen me hun herinnerin-

Een derde kwam terug
met ptss-klachten
gen vertelden. Wanneer je naar ze luistert, klinkt het alsof het allemaal gisteren is gebeurd. Ze deelden met me het
angstaanjagende gevoel dat ze beiden
hadden het er niet levend vanaf te gaan
brengen. Dat je de dood als gegeven feit
moet accepteren. Oetse zegt acht van
zulke momenten te hebben gehad.
Ze braken hem jaren na Uruzgan op.
De ervaringen waren zo heftig dat ze te
goed in de harde schijf van zijn geheugen werden gebrand. In plaats van met
een ragfijn pennetje deed zijn geest het
met een bijtel. Daardoor blijft de lezer
van de harddrive op de meest ongewenste momenten hangen in Afghanistan
2006, terwijl Oetse niks liever wil dan
leven in het hier en het nu. De posttraumatische stressstoornis (ptss) in een
notendop.
Marc Hammink vertelde me dat een
derde van zijn eenheid uit Afghanistan
terugkwam met ptss-klachten. Een
ontnuchterend cijfer helemaal wanneer
je weet dat onze militairen in Uruzgan
vaak nog heel jonge mannen waren. Die
met beperkte professionele en levenservaring werden uitgezonden.
Dat ze klachten hadden, betekent niet
dat al deze mensen er blijvend ernstig
onder lijden of zoals Oetse arbeidsongeschikt raken. Maar ze dragen allemaal
wel een litteken met zich mee. Voor de
meeste Nederlanders geldt dat ze de
Uruzgan-missie alweer grotendeels zijn
vergeten. En niet beseffen dat er honderden militairen zijn die er nog dagelijks mee bezig zijn. Laten we de mensen die niet kunnen vergeten op onze
beurt niet vergeten.

