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De negatieve gevolgen van een zittende levensstijl
Ook voor actieve mensen is uren achtereen zitten ongezond

Door:  Willem Koert

Sinds enkele decennia zijn wetenschappers het er met elkaar over eens dat een leefstijl met veel maar 
gepaste lichamelijke activiteit mensen beschermt tegen chronische aandoeningen als diabetes type-2, hart- 
en vaatziekten en kanker. Recente studies maken duidelijk dat er twee kanten aan een dergelijke actieve 
levensstijl zitten. Geregeld intensief of matig-intensief bewegen is de ene kant, het vermijden van uren ach-
tereen stilzitten de andere. 

Iedereen die de wetenschappelijke berichtgeving over 
gezondheid volgt, is ervan doordrongen hoe belangrijk 
lichaamsbeweging is. Toch is de indruk die de meesten van 
ons over lichaamsbeweging hebben niet volledig, vindt de 
Amerikaanse fysioloog Marc Hamilton. Hamilton is ver-
bonden aan het Pennington Biomedical Research Center, 
het belangrijkste onderzoekscentrum op het gebied van 
overgewicht binnen de Verenigde Staten. “De meeste men-
sen denken te simpel over beweging”, zegt hij. “Ze denken 
dat je ongezonde mensen hebt, die de hele dag zitten, te 
weinig bewegen en vaak ook nog eens te dik zijn. Aan de 
andere kant denken ze dat je mensen hebt die zich een paar 
keer per week kunnen ontworstelen aan hun stoel en gaan 
wandelen, of in de tuin gaan werken of gaan fietsen of spor-
ten. En die mensen, denken ze, zijn meestal gezond.” 

Die dichotomie klopt niet, zegt Hamilton. Uiteraard is 
beweging gezond. Beweging vermindert het risico op een 
groot aantal ziekten, zoals diverse vormen van kanker, dia-
betes en hart- en vaatziekten. Uit recente studies blijkt ech-
ter dat het uren achtereen zitten een leefstijlkenmerk is, 
dat op zichzelf ook het risico op diverse ziekten verhoogt. 
“Ook de uren die iemand achter elkaar zittend doorbrengt, 
maken ongezonder”, legt Hamilton uit. “Inactiviteit is een 

op zichzelf staande negatieve gezondheidsfactor, waartegen 
een keurig lichaamsgewicht en een dagelijks uur intensieve 
beweging niet volledig kan beschermen.”

Feit, geen theorie
In 2012 publiceerden epidemiologen van het Fred Hut-

chinson Cancer Research Center in het Amerikaanse Seat-
tle een studie die het punt van Hamilton illustreert.1 Dat 
onderzoek startte in de jaren negentig en liep door tot 2009. 
De studie had betrekking op meer dan zestigduizend vrou-
wen die, toen het onderzoek begon, tussen de 50 en 79 jaar 
oud waren. Aan de hand van vragenlijsten bepaalden de 
onderzoekers hoe goed de vrouwen fysiek konden functi-
oneren en ook hoe veel en wanneer de vrouwen bewogen. 

De onderzoekers ontdekten dat vrouwen minder snel 
achteruit gingen, naarmate ze meer bewogen. Dat ligt voor 
de hand. Spieren, botweefsel, gewrichten en pezen blijven 
beter in conditie door frequente belasting. Een andere factor 
was echter het aantal uren dat de deelnemers zittend door-
brachten. Hoe meer dat er waren, des te meer moeite kre-
gen de vrouwen met bijvoorbeeld traplopen, het dragen van 
zware dingen, het verschuiven van meubelen of het lopen van 

langere afstanden. Het aantal zittende uren was een aparte 
factor, die los stond van de totale hoeveelheid lichaamsbe-
weging. Binnen de groep vrouwen die weinig bewoog, ver-
liep de achteruitgang van het fysiek functioneren sneller bij 
diegenen die veel uren zittend doorbrachten.  Bij de vrou-
wen die verhoudingsgewijs veel bewogen, was dat hetzelfde. 
Volgens de onderzoekers maakte hun studie duidelijk dat 
de voorlichting over lichaamsbeweging moet veranderen. 
“Mensen worden niet alleen gezonder als ze actiever wor-
den, maar ook wanneer ze gaan vermijden dat ze uren ach-
tereen zitten”, schreven ze. Het is misschien relevant om op 
te merken dat de vrouwen die in deze studie weinig zaten 
maximaal zes uur zittend doorbrachten, en de vrouwen die 
veel zaten meer dan elf uur per dag zittend doorbrachten. 

De ontdekking van de onderzoekers van het Fred Hut-
chinson Cancer Research Center staat niet op zichzelf. 
Peter Katzmarzyk, evenals Marc Hamilton verbonden aan 
het Pennington Biomedical Research Center, publiceerde 
in 2009 een epidemiologisch onderzoek naar de gezond-
heidseffecten van de leefstijl van zeventienduizend Cana-
dese mannen en vrouwen.2 In dat onderzoek hadden men-
sen die hun dagelijkse leven zittend doorbrachten een 
verhoogd risico van 54 procent op een dodelijke hartaan-
val of beroerte ten opzichte van degenen die die praktisch 
de hele dag in beweging waren. De meest verbazingwek-
kende uitkomst van het onderzoek was dat het betrekkelijk 
weinig uitmaakte of de deelnemers te zwaar waren of vaak 
aan sport deden. Voor alle groepen gold dat hun sterftekans 
toenam naarmate ze meer uren achtereen zaten. 
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In andere studies vonden onderzoekers verbanden tus-
sen een zittende leefstijl en de incidentie van vormen van 
kanker, diabetes, psychologische stoornissen en neurologi-
sche aandoeningen. 

“De negatieve invloed van zitten is geen theorie meer, 
maar een feit”, benadrukt Katzmarzyk. “Of we nu kijken 
naar rokers of niet-rokers, naar dikke of slanke mensen, 
naar sporters of niet-sporters, we zien altijd hetzelfde. Een 
zittend bestaan is een risicofactor.”

Alledaagse lichaamsbeweging
Katzmarzyk pleit dan ook voor een herwaardering van 

wat hij ‘alledaagse lichaamsbeweging’ noemt. “Hardlopen, 
fietsen en fitness vallen onder sportieve lichaamsbeweging”, 
verduidelijk Katzmarzyk. Van die bewegingsvormen zijn 
wetenschappers inmiddels overtuigd dat ze, in de juiste hoe-
veelheid, gezond zijn. “Daarnaast is er ook nog zoiets als 
alledaagse lichaamsbeweging, zoals lopen naar de auto, een 
trap oprennen, werken in de tuin, een kamer opruimen of 
gewoon staan. Voor wie een echte actieve levensstijl nastreeft, 
is alleen sportief bewegen niet genoeg. Ook de hoeveelheid 
alledaagse lichaamsbeweging moet voldoende zijn.”

Theorieën
Over de manier waarop uren achtereen zitten de 

gezondheid schaadt, circuleren diverse theorieën. Zo maakt 
volgens de ene theorie een zittende leefstijl cellen ongevoe-
lig voor insuline, waardoor het risico op diabetes stijgt. Die 
theorie is gebaseerd op experimenten waarin proefper-
sonen hun alledaagse lichaamsbeweging fors reduceren, 
waarna hun cellen al binnen enkele weken merkbaar min-
der goed reageerden op insuline en dus ook minder glucose 
uit het bloed opnamen.3 Vandaar dat onderzoekers als Katz-
marzyk en Hamilton vermoeden dat de zittende leefstijl van 
bijna alle inwoners van ontwikkelde landen mede debet is 

aan de opmars van diabetes type 2. In Nederland alleen al 
kampen bijna een miljoen mensen met die ziekte. 

Een andere theorie - die de zojuist genoemde theo-
rie overigens niet uitsluit - is, dat een zittende leefstijl het 
enzym lipoproteïne-lipase (LPL) in de cellen uitschakelt. 
LPL vist vetten uit de bloedbaan zodat cellen deze kunnen 
omzetten in energie. Hoe actiever het enzym, des te gerin-
ger is het risico op vaataandoeningen en misschien ook wel 
overgewicht. Bill Hamilton demonstreerde een decennium 
geleden in experimenten met proefdieren die niet konden 
bewegen, dat een zittende leefstijl LPL uitschakelt.4 Toen 
Hamilton zijn zittende proefdieren trakteerde op een equi-
valent van een dagelijks uurtje joggen, bleek dat die exerci-
tie niet bij machte was het negatieve effect van de zittende 
leefstijl op het LPL volledig teniet te doen. Toen Hamilton 
zich realiseerde dat mensen waarschijnlijk hetzelfde zou-
den reageren op beweging en inactiviteit als zijn proefdie-
ren, besloot hij  van ‘de fysiologie van de inactiviteit’ zijn 
onderzoeksveld te gaan maken. 

Sindsdien zijn onderzoekers op nog meer mechanis-
men gestuit, die elk gedeeltelijk kunnen verklaren waarom 
een zittende leefstijl gezondheidsrisico’s met zich mee-
brengt. Een zittende leefstijl zou onder meer in cellen de 
aanmaak van ontstekingseiwitten als TNF-alpha verhogen 
en op die manier de groei van tumoren kunnen bewerk-
stelligen. Via een verhoogde aanmaak van een ander ont-
stekingseiwit, CRP, zou een zittende manier van leven 
aderverkalking kunnen versnellen. Via een verminderde 
activiteit van signaalmoleculen als PGC-1-alpha zou een 
zittende leefwijze neurologische aandoeningen als de 
ziekte van Parkinson in de hand kunnen werken. Er zijn 
inmiddels zoveel mechanismen blootgelegd dat een zit-
tende leefstijl waarschijnlijk op letterlijk elk celtype in het 
lichaam effect kan hebben. 

Zitten in soorten en maten
Door mechanisatie, automatisering, elektronische mas-

samedia en de digitale revolutie is de hoeveelheid alle-
daagse lichaamsbeweging drastisch afgenomen. Historici 
schatten dat halverwege de negentiende eeuw de alledaagse 
hoeveelheid lichaamsbeweging van een doorsnee volwas-
sene een equivalent was van vijf tot dertien kilometer lopen. 
In ontwikkelde landen hebben nog maar weinig mensen 
zoveel lichaamsbeweging. In plaats daarvan brengen men-
sen steeds meer tijd door in de auto, voor de televisie of 
achter het computerscherm. Dat geeft eigenlijk meteen al 
aan waar de schoen wringt. Het gebruik van de auto en het 
werken achter een computer hoort nu eenmaal bij het leven 
in de hedendaagse samenleving. Het zou voor veel mensen 
wel eens erg moeilijk, zo niet onmogelijk, kunnen worden 
om de hoeveelheid alledaagse lichaamsbeweging te verho-
gen. Het uitbannen van auto’s en computers uit onze manier 
van leven staat gelijk aan maatschappelijke marginalisering. 
Een hoge prijs voor een beetje extra gezondheid. 

Uitkomsten studie onder jongeren
Gelukkig hoeven we die prijs volgens de meest recente 

studies waarschijnlijk niet te betalen. Die studies laten zien 
dat niet alle soorten van zitten even schadelijk zijn. Eén 
van die studies publiceerden bewegingswetenschappers 
van Queen’s University in Canada in 2011 in BMC Public 
Health.5 In die epidemiologische studie, waaraan meer 
dan 2500 kinderen en tieners van 6 tot 19 jaar meewerk-
ten, bepaalden de onderzoekers enerzijds het bewegings-
patroon van deelnemers, anderzijds hun cardiovasculaire 
gezondheid. 

In de groep die de Canadezen bestudeerden, slokten 
computers en internet veel tijd op, en dus hadden de Cana-
dezen eigenlijk verwacht dat kinderen en tieners die veel-
vuldig achter de computer zaten, vaker te dik zouden zijn, 
een ongunstigere cholesterolspiegel zouden hebben en meer 
van het ontstekingseiwit CRP in hun bloed zouden hebben. 
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Dat was echter niet het geval. Computertijd verslechterde 
de cardiovasculaire gezondheid van de jongeren niet. 

De onderzoekers vonden echter wel een verband tussen 
de cardiovasculaire gezondheid en de tijd dat de jongeren 
naar de televisie keken. Kinderen en tieners die dagelijks 
vier uur of meer televisie keken, hadden een dikker middel, 
een hogere bloeddruk en hogere concentraties van ‘slecht 
cholesterol’ en CRP in hun bloed. 

Uitkomsten studie onder volwassenen
Soortgelijke bevindingen rapporteerden onderzoe-

kers van de National University of Singapore onlangs in de 
International Journal of Behavioral Nutrition and Physical 
Activity.6 De Singaporezen bestudeerden het verband tus-
sen het zitgedrag van meer dan drieduizend volwassenen 
van 24 tot 98 jaar en hun gevoeligheid voor insuline. Ook 
in deze studie was er geen verband tussen computertijd en 
insuline gevoeligheid. Die was er trouwens ook niet voor de 
tijd die de deelnemers lezend doorbrachten. Naarmate de 
deelnemers meer uren voor de televisie doorbrachten, rea-
geerde hun lichaam echter wel degelijk slechter op insuline. 

Uitkomsten langetermijnstudie jongeren
Opmerkelijk zijn ook de uitkomsten van de Cardiovas-

cular Risk in Young Finns Study die epidemiologen van de 
universiteit van Turku in Finland enkele maanden geleden 
publiceerden in BMJ Open.7 De onderzoekers volgden al 
sinds 1980 een groep van ongeveer tweeduizend Finnen, 
die toen tussen de 3 en 18 jaar oud waren. In 2007, dus 27 
jaar later, ontdekten de onderzoekers dat het zitgedrag van 
de Finnen meebepaalde hoe dik ze waren geworden. Als ze 
met statistiek het effect wegpoetsten van het aantal calo-
rieën dat de Finnen verbruikten door lichaamsbeweging, 
bleek dat met elk uur dat de Finnen dagelijks voor de tele-
visie zaten hun tailleomvang met twee centimeter toenam.  

Samenvattend
Genoemde drie studies zijn maar voorbeelden. Overal 

ter wereld constateren epidemiologen hetzelfde, naar welke 
parameters in welke groep ze ook kijken: uren die men-
sen zittend achter de computer doorbrengen schaden de 
gezondheid niet of bijna niet, maar uren die mensen zittend 
voor het televisiescherm doorbrengen wel. 

Minder televisiekijken
Over de manier waarop televisiekijken de gezondheid 

schaadt, circuleren onder  voedingswetenschappers en vet-
zuchtexperts twee theorieën. De ene theorie is dat televisie-
kijkers bloot staan aan commerciële boodschappen van de 
voedingsindustrie en daardoor ongezonder6 en ook meer8 
gaan eten. De andere theorie is dat televisiekijken de ener-
giestofwisseling verder verlaagt dan ander zitgedrag.9 Dat 
zou kunnen komen doordat lezen, praten of computeren 
toch nog lichamelijke activiteit vergt, terwijl het kijken naar 
televisie mensen in een staat van een onnatuurlijke passivi-
teit brengt. 

Experimenten waarin onderzoekers proefpersonen 
minder televisie laten kijken, verlopen zonder uitzonde-
ring succesvol, in die zin dat de deelnemers aan de studies 
in korte tijd aanzienlijk gezonder worden. Een verslag van 
één van die experimenten verscheen in 2009 in Archives of 
Internal Medicine.10 In dat experiment vielen Amerikaanse 
volwassenen in drie weken ongeveer een halve kilo af, na 
het halveren van de tijd dat zij naar de televisie keken. Deels 
was dit het gevolg van het feit dat zij minder waren gaan 
eten, deels omdat ze meer calorieën waren gaan verbruiken. 
In soortgelijke studies, waarin niet volwassenen maar kin-
deren hun televisietijd halveerden, zagen de onderzoekers 
eveneens een spontaan gewichtsverlies optreden.11

Conclusie
De studies over de schadelijke invloed van een zit-

tende levensstijl zijn op het eerste gezicht bedreigend. De 
moderne levensstijl brengt nu eenmaal met zich mee dat 
de meeste individuen elke dag een groot aantal uren moe-
ten zitten. Bij nader inzien blijkt echter dat niet alle zittende 
uren even ongezond zijn. Uren die mensen lezend, achter 
de computer, en wellicht ook bij vergaderingen en tijdens 
transport doorbrengen, schaden op zichzelf de gezond-
heid niet. Tenminste, niet als er tegenover die zittende uren 
actieve uren staan. 

Wel schadelijk zijn de uren die mensen in hun privé-
sfeer voor het televisiescherm doorbrengen. Studies geven 
aan dat Nederlanders de tijd die ze doorbrengen voor het 
televisiescherm schromelijk onderschatten. De gemiddelde 
Nederlander schat die doorgaans in op een uur per dag, 
maar volgens het CBS kijkt de gemiddelde Nederlander in 
werkelijkheid dagelijks iets meer dan twee uur televisie. Uit 
de cijfers blijkt verder dat elk jaar de dagelijkse televisietijd 
met enkele minuten toeneemt. De grootste televisiekijkers 
zijn ouderen. De gemiddelde Nederlandse 65-plusser kijkt 
volgens het CBS dagelijks drie uur televisie. In Amerika, het 
land van herkomst van de meeste studies die in dit artikel 
zijn besproken, liggen die cijfers een factor twee hoger. Dat 
neemt niet weg dat ook in ons land een vermindering van 
de televisietijd voor grote groepen een aanzienlijke gezond-
heidswinst met zich mee zal brengen.  <
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