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Fysiotherapie-gerelateerde berichten uit de media besproken en becommentarieerd.

R. Lulofs
Lulofs
Ronald Lulofs
Fysiotherapeut-Manueel Therapeut
Particuliere Praktijk, Leidschendam

Persoonlijke leefstijl

T

wee maal per week bezoek ik de lokale sportschool. Ik tref daar veelvuldig dezelfde mensen.
Jonge jongens die hun hoop op een V-shape nastreven, dames van middelbare leeftijd die van
hun peervorm een handzamer formaatje proberen te maken, oudere heren die in gedachten nog
steeds de sportheld van weleer zijn maar in werkelijkheid een kwetsbare indruk maken in hun te korte
sportbroekje en uiteraard de jonge meiden, bewust van hun prettige verschijning die proberen noch
aantrekkelijker te worden. Kortom een interessante studieplaats. Wat ik er tussen doe? Mijn leefstijl
onderhouden natuurlijk!
Alhoewel de V–shape mij nooit is gegund, mijn torso kent meer de vorm van een i-shape met sterke
banaan kenmerken, ben ik toch niet ontevreden over mijzelf. Ik ben meer dan mijn vorm. Maar
onderdeel van mijn leefstijl (persoonlijke manier van leve, volgens van Dale) is het trouw bezoeken
van deze sportieve plek omdat ik het aangenaam vindt om te sporten. Net zoals ik het prettig vindt om
wijn te drinken, concerten te bezoeken, naar voetbalwedstrijden te gaan, lekker te eten, of met
vrienden een biertje te drinken in een kroeg. Dat alles hoort bij mijn persoonlijke levenssfeer, en maakt
dus onderdeel uit van mijn leefstijl. Nu wordt er de laatste jaren door de politieke overheden steeds
meer de nadruk gelegd op het belang van een ‘gezonde’ leefstijl. Daar wordt dan vaak gezond eten,
fysieke fitheid, niet roken en matig drinken onder verstaan. Maar de dikke van Dale hanteert in zijn
definitie over leefstijl heel nadrukkelijk het woord ‘persoonlijk’. Betekent dit dan ook niet dat alleen het
individu zelf verantwoordelijk is voor zijn leefstijl of mag een overheid zich daar ook mee bemoeien?
Is uw leefstijl wel zo persoonlijk als u denkt?

Epidemiologie
In Duitsland waar de ‘Körperkultur’ natuurlijk zijn oorsprong kent houdt de ‘wet om de concurrentie
tussen leveranciers en statutaire gezondheidszorg te verstrekken’ van 1 april 2007 in dat verzekerde
personen niet langer een gratis behandeling kunnen krijgen voor complicaties die voortvloeien uit
bepaalde keuzes qua leefstijl. Kortom de overheid bemoeit zich daar direct met de leefstijl van zijn
burgers en kent ook waarde toe aan bovengenoemde factoren zoals gezond eten, fysieke activiteit en
sociaal drinkgedrag. In Nederland is het slechts een kwestie van tijd alvorens de overheid zich zal
gaan bezig houden met uw en mijn leefstijl. Enkele vragen die zich daarbij zoal opdringen zijn: op
basis van welke onderzoeken kan de overheid bepalen wat goed of slecht is en wat zijn de gevolgen
voor de gezondheidszorg indien de leefstijl een criterium gaat worden in het toewijzen van
zorgverlening?
Uiteraard zijn de gegevens waarop onze leefstijl wordt beoordeeld afkomstig uit de epidemiologie. En
zoals u weet leert de epidemiologische wetenschap ons wat we wel en niet mogen doen en strooit
derhalve gretig verboden en aanbevelingen in het rond. Maar die aanbevelingen blijken overigens net
als veel andere medische kennis over een korte halfwaardetijd te beschikken. Enige jaren geleden
werd kanker nog voor 60 procent in verband gebracht met voeding, tegenwoordig is dat teruggebracht
naar 30 procent. Masturbatie is tegenwoordig goed tegen prostaatkanker, verheugend nieuws
vergeleken met de vorige medische berichten hierover van zo’n vijftig jaar geleden. Maar zijn we met
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de recente gegevens nu echt wetenschappelijk veel opgeschoten sinds de volgens velen duistere
tijden van de geneeskunde van weleer, die leerde dat je van zelfbevlekking ruggemergtering kreeg?
Dus hoe betrouwbaar is het om een beleid te baseren op dergelijk epidemiologisch onderzoek terwijl
de gevolgen van een leefstijlbeleid voor de burgers in kwestie bijzonder groot zijn?

Principe
Tevens zit er een soort ethisch appel aan de voortdurende mobilisering van ons lichaam. Er wordt een
soort scheidslijn getrokken tussen goed – hij of zij die beweegt, die werkt aan zichzelf- en kwaad – hij
die zijn lichaam verwaarloost, rookt of verdikt. Als ongezond beschouwde handelingen belanden
daarom steeds meer in de taboesfeer. Kortom, er heerst een bepaalde vage normering in de
samenleving dat we er maar beter een gezonde en verantwoorde leefstijl op moeten nahouden. Maar
niemand verplicht ons nog rechtsreeks om fit te zijn, althans nog niet. Volgens het Nederlands Instituut
voor Sport en Bewegen moet de ‘Beweegkuur’ dan ook snel worden opgenomen in het basispakket.
Dat is belangrijk omdat mensen met overgewicht dan kunnen worden geholpen om gezonder te leren
leven. De bedoeling is dat de huisarts een recept voorschrijft; ‘ de Beweegkuur’, en dat
fysiotherapeuten deze groep mensen gaan begeleiden naar een actievere en gezondere leefstijl.
Volgens het NISB levert dit een besparing op gezondheidseffecten van 1,08 miljard euro binnen 10
jaar op. Gelooft u het? Ik geloof er geen bal van. Maar de teneur is duidelijk; de zorgverzekeraar en de
overheid gaan zich bemoeien met uw leefstijl. En dat is per definitie een paradox want uw leefstijl is
altijd een persoonlijke aangelegenheid. Zelfs al zou het aantoonbaar zijn dat sport uw leven verlengt
en wellicht aandoeningen voorkomt dan nog ben ik van mening dat het geheel en al uw eigen
verantwoordelijkheid is hoe u met uw leven omspringt. Dat is mijns inziens uw individueel recht .
Of ik dan niet van mening ben dat bewegen gezond is of kan zijn? Jazeker kan ik het daarmee eens
zijn maar het principiële recht van een ieder om zijn leefstijl te bepalen, weegt zwaarder. U zult mij dus
aan de kant van de roker/drinker en niet beweger vinden alhoewel ik zelf niet rook, matig drink en
regelmatig beweeg. Dat grootschalige gezondheidscampagnes een groot effect hebben op de
gezondheid waag ik evenzeer te betwijfelen, en goedkoper wordt het voor de overheid al helemaal
niet. Hoe gezonder de harten en hoe schoner de longen, des te langer moeten de mensen op het eind
van hun leven worden verpleegd. Een volk dat zich uit het graf sport, sport zich zo het verpleeghuis in.
Dat kost pas geld. Overigens zijn geestesziekten verreweg het duurst voor de gezondheidszorg. Dat
(1)
kost ons allen 4 miljard euro per jaar volgens het RIVM . Dan hebben we het over dementie en een
verstandelijke handicap die langdurige zorg vragen. Maar sport biedt hier weinig soelaas. Een
verstandelijke handicap hockey je er niet af en dementen worden van ballen ook niet beter.

Wat is gezond?
Praten over gezondheid is overigens nooit onschuldig. Het steeds amechtiger streven naar
gezondheid en vitaliteit zorgt voor een veralgemenisering van het ziek-zijn. Doordat we nooit volledig
zeker zijn van onze gezondheid zijn we de facto altijd ziek. Immers, wij zijn nooit fit, slank of jong
genoeg en we moeten er altijd aan blijven werken. Oftewel, we zijn niet langer gezond totdat het
tegendeel is bewezen, maar we zijn ziek tot we gezond worden verklaard. Dit laatste is echter vrijwel
onmogelijk want er zullen altijd nieuwe parameters opduiken die je ook moet laten testen om echt
(2)
zeker te zijn van je gezondheid. Kortom praten over gezondheid is praten over een mensvisie . Is het
leven een lotsbestemming of iets waarover we zelf kunnen beschikken? Is het een kwestie van
autonomie en zijn we in staat om zelf de autonome keuzes te maken die goed zijn voor onze
gezondheid?
Als we mensen echt gezonder willen maken dan is het onvermijdelijk om deze vraag in een bredere
context te plaatsen. Dan zijn ook de sociale omstandigheden, en maatschappelijke en economische
condities van belang. Ons huidige morele systeem is gebaseerd op het idee dat elk individu tot een
zeker niveau, verantwoordelijk is voor wat hij deed en doet.
Die individuele verantwoordelijkheid is een van de hoekstenen van onze maatschappij. Maar net als in
de rechtszaal mogen we niet vergeten dat er ‘verzachtende omstandigheden’ kunnen zijn, die de
persoonlijke verantwoordelijkheid kunnen verminderen of bepaalde handelingen of keuzes in hun
sociale context kunnen plaatsen. Natuurlijk zijn we zelf degenen die besluiten te eten, te drinken of te
roken, maar dat doen we niet in een sociaal vacuüm. Kortom, leefstijl, autonomie en
verantwoordelijkheid liggen niet op één platte lijn. Voorzichtigheid is dus geboden met verboden en
straf wanneer het gaat over het beïnvloeden van het gedrag van mensen.
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Overigens; om substantiële invloed uit te oefenen op het beweegpatroon van de gemiddelde
Nederlander is het veel efficiënter de aandacht te richten op het stimuleren van alledaagse beweging
dan op het stimuleren van sport. Wandelen, lopen, fietsen en andere vormen van lichamelijke
activiteit gekoppeld aan dagelijks werk en bezigheden in en rond de woning leveren de grootste
bijdrage en verdienen dan ook de grootste aandacht. Dus de wereld moet zo worden ingericht dat je
als vanzelf in beweging komt. De werkpaarden van weleer zijn tot luxepaarden geworden omdat de
stal te comfortabel is.
Je kunt in twee avonden sporten niet goedmaken wat in een hele week is verziekt. Zou het niet zo zijn
dat juist die mensen sporten die toch al ruim aan hun beweging toekwamen? Mensen sporten niet om
gezond te worden, ze sporten omdat ze gezond zijn!

De Beweegkuur
De fysiotherapeut moet straks binnen de Beweegkuur de rol van begeleider van de beweegcomponent
op zich nemen volgens het NISB. De Beweegkuur duurt een jaar en is een multidisciplinair traject dat
naast beweging ook voeding en gedragsverandering omvat. Mijn advies aan de collega’s die deze
taak op zich nemen is tweeledig; ten eerste vraagt u zich eens af waarom alle voorgaande
campagnes( Trim u fit (1967), Sportreal (1976), Sport, zelfs ik doe het (1988) en Flash (2005) niets
hebben opgelost? Ten tweede; vraagt u zich eens af of dieren ook aan sport doen? Ooit wel eens een
konijn zien sporten? Zelfs onze naaste verwanten, de chimpansees, maken zich over hun Körperkultur
in het geheel niet druk. Als er iemand een hekel heeft aan sport, dan is het de natuur wel.
Ik kan haast niet wachten op de uitkomsten van het onderzoek naar de resultaten van de Beweegkuur
over enkele jaren. Ik voorspel u, dat wordt een sof. Waarom niet even gekeken naar het onderzoek
van dhr de P. de Vreede van het Laboratorium voor Mobiliteit in Utrecht uit 2006? Daaruit bleek dat het
veel beter was om oudere mensen zo lang mogelijk gewone handelingen te laten doen zoals
traplopen, boodschappen doen en schoonmaken in vergelijking met bejaardengymnastiek. Oftewel de
Homo Ludens stimuleren in plaats van de Homo Adidas, maar alleen als de persoon in kwestie zelf
wil. Anders kunt u altijd nog hersengymnastiek proberen.
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