
bent

Een hekel 
aan sporten 
en ook nog
ziek? Ga 
toch maar 
aan de slag,
want sporten 
kan helpen 
om je beter 
te voelen. 
Yvonne (reuma), 
Aristide 
(chronisch 
vermoeid) en 
Eddy (prostaat- 
kanker) 
vertellen hoe 
hun leven 
veranderde 
dankzij meer
bewegen. 
Tekst Catelijne Elzes | Foto’s Jiri Büller
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kwam een jaar geleden nog 

maar nauwelijks buiten. De narigheid 

begon met een ontsteking in zijn lies die 

maar niet genas. Hij sleepte zich door de 

dagen en woog dertig kilo meer dan nu. 

Op een gegeven moment had hij geen werk 

meer en geen energie. Aristide: “Ik was al 

moe op het moment dat ik opstond. Alsof 

er een zware deken over me heen lag.” 

Via een centrum voor medisch specialis-

tische zorg, Vitaalpunt, kwam hij terecht 

bij een fysiotherapeute. “Ze begon met 

 simpele oefeningen. Op een skippybal 

 zitten en proberen je balans te vinden. Dat 

maakte heftige emoties bij me los: ik was 

bang om de controle te verliezen. Maar het 

hielp, de vermoeidheid werd minder. Op 

een dag opperde ze om te gaan hardlopen. 

Ik zei: ‘Sorry, ik wil een hoop doen om 

beter te worden, maar dat doe ik niet.’ Die 

arme sjokkers die ik altijd zag ploeteren, 

zo’n rondje  rennen in de buurt van je huis: 

ik vond het maar niets. Ik ben ook hele-

maal niet  sportief opgevoed, het ging bij 

ons thuis om je hersens.”

In het park om de hoek heeft hij het uit-

eindelijk toch geprobeerd, samen met de 

fysiotherapeute. Bleek dat hij een totaal 

verkeerd beeld had van hardlopen. Hij 

hoefde niet alles te geven of buiten adem 

te raken. “Ik mocht het rustig aan doen.” 

Vanaf dat moment liep hij om de dag een 

rondje, met een hardloopschema van de 

 fysiotherapeute in de hand. Minuutje 

 wandelen, minuutje rennen, minuutje 

wandelen, twee minuutjes rennen, en zo 

door. “Na twee keer merkte ik al effect. 

Ik voelde me na afl oop heerlijk fris. Ik 

was trots dat ik het volhield en dat ik de 

 opbouw van het schema kon volgen. Ik 

begon ook meer energie te krijgen, kon op-

eens weer twee dingen doen op één dag.” 

Hardlopen is goed voor je humeur – dat

is bewezen. De Duke University in de Ver-

enigde Staten toonde aan dat lichaams-

beweging minstens zo effectief is tegen een 

depressie als een antidepressivum (Zoloft), 

zeker op de lange termijn. En uit onder-

zoek van het University College London 

blijkt dat volwassenen die drie keer per 

week een half uur intensief bewegen hun 

kans op een depressie met 20 procent 

 verlagen.

Wat is het geheim van rennen? Volgens 

psychiater en expert rentherapie Bram 

Bakker van Vitaalpunt ontlast intensieve 

beweging het altijd maar nadenkende 

brein: “Je bent tijdens het rennen gecon-

centreerd op je lichaam en leeft in het 

nu.” Ook stimuleert hardlopen de afbraak 

van stresshormonen. En na  ongeveer 

twintig minuten rennen maak je een stof 

aan waardoor je je fi jner gaat voelen: 

 endorfi ne.

Cardiosporten zoals hardlopen, wielrennen 

en roeien zijn volgens Bram Bakker onder 

andere goed tegen depressieve gevoelens, 

angststoornissen, burn-out en onbegrepen 

lichamelijke klachten zoals de chronische 

vermoeidheid van Aristide. “Eigenlijk is 

het goed voor iedereen die niet van nature 

voldoende aan lichaamsbeweging doet. Bij 

de meeste mensen werkt het meteen. En 

dan de rest van je leven volhouden graag.”

Volhouden dus. Maar hoe doe je dat? 

Aristide: “Ik probeer verschillende routes 

te lopen voor de afwisseling. En ik daag 

mezelf uit door elke keer een bepaald doel 

te stellen: binnen een half uur thuis zijn, 

of juist zo relaxed mogelijk rennen. Na-

tuurlijk voel ik weleens sleur. Soms koop 

ik dan iets nieuws. Een trainingsjasje of 

een paar sokken. Maar de beste motivatie 

is dat ik nu veel beter functioneer. Bewe-

gen is voor mij tegenwoordig essentieel om 

lekker door het leven te gaan; een middel 

tegen het afglijden. Misschien ga ik ooit 

anderen begeleiden bij het rennen, als 

 ervaringsdeskundige. Dat lijkt me gewel-

dig. Maar eerst kijken of ik de tien kilome-

ter kan halen. Of de halve marathon. Ik 

had nooit gedacht mezelf dat nog eens te 

horen zeggen.” ▶

Bram Bakker 
beschrijft in 

het boek 
Running-

therapie hoe 
je op een 
 gezonde 

 manier 
 psychische 
 problemen 

kunt  oplossen.

Meer over depressie en hardlopen op www.plusonline.nl/running

Aristide
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Aristide Weitenberg (49) 
uit Amsterdam leed aan 
chronische vermoeidheid. 
Hij had niets met sport 
en al helemaal niet met 
hardlopen. Maar hij 
ging overstag en voelt 
zich nu als herboren. “Ik 
functioneer veel beter als 
ik beweeg.”

65Plus Magazine juni  2015

 ‘Door het rennen ben ik 
veel minder moe en somber’

PLN06-062   65 30/04/15   16:23



 slikte twee jaar geleden elke 

dag morfi ne, acht paracetamol en twee 

 diclofenac. “En nóg had ik pijn in mijn 

rug. Mijn arts zei dat ze de dosis pijn-

stillers wel kon verhogen, maar dat ik 

dan hele dagen suf op de bank zou zitten. 

Ik dacht: nu moet ik zelf in actie komen, 

geen pilletje kan dit nog voor me oplos-

sen. Artsen hadden me al vaak verteld 

dat beweging goed is als je reuma hebt. 

Alleen: ik ben geen sportief type. En met 

mijn misvormde handen en beschadigde 

knieën kon ik geen sport vinden waarbij 

mijn lijf niet tegensputterde.” 

Reumatologe Esmeralda Molenaar van 

Het Groene Hart Ziekenhuis in Gouda: 

“Voor mensen met reuma zijn alle  vormen 

van beweging goed. Maar sommige 

 patiënten kunnen door beschadigingen 

of vergroeiingen niet meer goed wande-

len of fi etsen. Bewegen in warm water 

–  hydrotherapie – is dan een uitkomst. 

De warmte zorgt ervoor dat je spieren 

 ontspannen en dat de bewegingsvrijheid 

in je gewrichten groter wordt. Bovendien 

kun je door de opwaartse druk van het 

water makkelijker bewegen: je hebt min-

der last van de zwaartekracht. Daardoor 

kun je meer verschillende oefeningen 

doen dan op het droge.”

Eén probleem: Yvonne houdt niet van 

zwemmen. “Dat vochtige, dat klamme, 

de afwisseling van koud en warm, brrr… 

 Bovendien ben je na het zwemmen moe 

en dan moet je je ook nog aankleden. 

 Alleen al mijn sokken aandoen doet al 

zo’n pijn.” Toch ging ze om. “Ik was bang 

voor mijn toekomst, bang om in een rol-

stoel te belanden. Dus toen iemand uit het 

bestuur van de plaatselijke reumavereni-

ging riep dat ze wilde gaan zwemmen, zei 

ik: ‘We gaan het dóen’.” 

Vanaf dat moment gaat ze samen met 

haar ‘zwemmaatje’ elke dinsdagochtend 

naar het zwembad. Ze trekken geen 

baantjes maar lopen heen en weer in het 

water, afgewisseld met een baantje rug-

slag. Schoolslag gaat niet, vanwege haar 

knieën. Yvonne: “Soms ben ik er zo slecht 

aan toe dat ik overweeg om niet te gaan, 

maar dan zet ik toch door. Ik denk dan 

aan het moment achteraf, aan het goede 

gevoel dat ik dan heb. Eigenlijk heb ik 

constant wel ergens pijn, en dus altijd wel 

een reden om het rustig aan te doen. Maar 

als ik daarnaar luister, doe ik niets meer. 

Dat vind ik geen leven.” 

Een beetje pijn is volgens reumatologe 

Molenaar geen reden voor reumapatiën-

ten om stil te gaan zitten. “Uit onderzoek 

van de Universiteit Leiden blijkt dat ont-

stekingen niet erger worden door bewe-

ging. Je beschadigt je gewrichten er ook 

niet mee. Zorg wel dat je ‘piekbelasting’ 

vermijdt. Dansen en springen is voor 

de meeste patiënten niet zo’n goed idee. 

Overbelasting moet je ook voor komen. 

Hoe snel je overbelast raakt, is per per-

soon verschillend. Dat heeft bijvoorbeeld 

te maken met hoe je conditie was voordat 

je reuma kreeg. Je mag in ieder geval 

nooit door je pijngrens heen gaan. Bij 

 hydrotherapie gebeurt dat gelukkig ook 

niet snel.” 

Voor haar trouwe bezoekjes aan het 

zwembad wordt Yvonne in ieder geval 

beloond. Doordat ze met het zwemmen 

de spieren traint in haar onderrug, is haar 

hele rug sterker geworden en dus minder 

snel overbelast. Dat betekent minder pijn. 

Ze slikt geen paracetamol meer en nog 

maar één diclofenac per dag. De morfi ne 

heeft ze nog wel nodig, maar wie weet kan 

ze die in de toekomst afbouwen. 

Naast het zwemmen gaat Yvonne nu ook 

eens per week wandelen. “Elke maandag 

wandel ik met een kennis uit de buurt. 

Afspreken met een ander helpt om het vol 

te houden. Je zegt dan niet zomaar af. Het 

fi jne is ook dat ik een leuke klik met haar 

heb. Hou ik toch nog iets goeds over aan 

mijn reuma!”

Yvonne

Kijk voor verantwoord sporten bij reuma op www.plusonline.nl/reumabewegen

Meer weten 
over zwem-

men in warm 
water? Infor-
meer bij de 

lokale reuma-
vereniging of 

een zwembad 
in de buurt.

Tip
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Yvonne Balvers (51) uit 
Gouda heeft reuma én 
een hekel aan zwemmen. 
“Maar helaas, het werkt”, 
zegt ze zelf. Ruim een 
jaar geleden is ze gaan 
zwemmen. Een deel van 
haar pijnstillers slikt ze 
intussen niet meer. 

‘Sinds ik zwem, heb ik veel 
minder pijnstillers nodig’

67Plus Magazine juni 2015
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Eddy

68

kreeg vijf jaar geleden de diagnose 
prostaatkanker. Hij bleek uitzaaiingen te 
hebben en moest, zoals veel mannen met 
deze vorm van kanker, aan de hormoon-
therapie (ADT). “Daardoor werd mijn 
 testosteronproductie platgelegd”, zegt 
hij. “Ik kreeg borst vorming, opvliegers, 
’s nachts dreef ik mijn bed uit. Ik werd 
ook heel emotioneel. Als iemand iets 
meelevends tegen me zei, schoot ik al vol. 
Uiteindelijk leek de tumor onder controle 
en werd ik bestraald. Maar daardoor kreeg 
ik nog meer plasproblemen en ik begon 
moeilijker te lopen. Op een dag zei mijn 
radioloog: “Als je verstandig bent, ga je 
door met je leven. Zorg dat je niet alleen 
maar met je ziekte bezig bent. Wees actief: 
ga wandelen,  fi etsen.’” 

Maar Eddy hield niet van sport en had 
ook helemaal geen zin om actief te zijn. Hij 
wilde het liefst alleen maar liggen. Een jaar 
later ging het lichamelijk zó slecht dat het 
ziekenhuis hem aanraadde mee te doen 
aan een revalidatieprogramma met onder 
andere oefeningen op de hometrainer en 
roeimachine. “Na dat programma moest ik 
zelf verder met bewegen, maar als je geen 
sporter bent, doe je dat niet.”
Hij kwam ruim tien kilo aan. Zijn broer, 
een echte sporter, probeerde hem steeds 
weer mee te krijgen naar de sportschool. 
Eddy: “Hij is erg met me  begaan. Maar ik 
trok het niet, ik was zó moe en lusteloos. 
Tot we op een avond bij mijn vader in het 
verzorgingshuis  zaten en mijn broer zei: 
‘Morgen is er een  informatieavond op de 
sportschool. Ga er nou toch eens heen, 
je gaat steeds verder achteruit.’ Ik reali-
seerde me dat hij gelijk had. Ik kon niet 
eens meer fatsoenlijk de trap op. Toen ben 
ik eindelijk begonnen, met hulp van een 
 diëtiste en een personal trainer.” 

Al na een paar weken zag Eddy resul-
taat. “Ik voelde me fi tter, kon de trap weer 
nemen, begon af te vallen.” Nu fi tnest hij 
vier keer per week een paar uur achter 

elkaar. “Eerst een uur spinning – hard 
fi etsen op de hometrainer – of yoga, dan 
op de cardio- en krachttraining- apparaten, 
en tot slot de sauna in. De eigenaars van 
de sportschool voelen als familie. Gaat 
het niet zo goed met me, dan krijg ik een 
knuffel bij binnenkomst. Dat helpt me om 
te blijven komen. Ook als ik me door de 
behandeling misselijk en beroerd voel. De 
afl eiding doet me goed en door het sporten 
sta ik positiever in het leven.” 

Fitnessen kan de bijwerkingen van 
hormoontherapie bij patiënten met pros-
taatkanker fl ink indammen, blijkt uit 
 onderzoek van de Deakin Universiteit in 
Melbourne. Conditietraining en kracht-
training verbeteren de spierkracht, het uit-
houdingsvermogen en de lenigheid. Ook 
verminderen ze de vermoeidheid en gaan 
ze de toename van het lichaamsgewicht 
 tegen. 
Bij borstkanker en dikkedarmkanker blijkt 
training tijdens chemo therapie eveneens 
te leiden tot minder vermoeidheid en 
het behoud van conditie. Dit blijkt uit de 
PACT-studie van het UMC Utrecht en het 
Integraal Kankercentrum Nederland. 

Intensief bewegen vergroot zelfs de 
kans om prostaatkanker te overleven, 
blijkt uit een studie van de Harvard School 
of Public Health in de Verenigde Staten. 
Door de hormoontherapie neemt het risico 
op suikerziekte namelijk met 44 procent 
toe en het risico op een hartinfarct met 11 
procent. Door te trainen worden de risico’s 
minder hoog. Hoeveel precies is (nog) niet 
bekend. Uroloog Benjamin Doornweerd 
van de Rijksuniversiteit Groningen: “Sta-
tistieken zeggen niet veel over de individu-
ele patiënt. Maar het lijkt erop dat inten-
sief bewegen een positief effect heeft op de 
levensduur. De Harvard School of Public 
Health ontdekte dat prostaatkanker-
patiënten die minimaal vijf uur per week 
intensief sporten, 61 procent minder kans 
hebben aan deze ziekte te overlijden.”

Ben je ziek en  heb 
je behoefte aan 

 fitness? Bespreek 
eerst met de 
 huisarts of er 
 beperkingen 

 gelden. Informeer 
dan bij een 

 sportschool in de 
buurt (of bij de 

 zorg verzekeraar) 
naar speciale 
 programma’s 

voor  patiënten. 

Kijk voor meer informatie over spinning op www.plusonline.nl/spinning
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 ‘Ik krijg ’n knuffel als het 
niet goed met me gaat’

Eddy Smolders (66) uit 
Hooge veen heeft een ernstige 
vorm van prostaatkanker. Zijn 
broer haalde hem over naar 
de sportschool te gaan. “De 
afleiding doet me goed en ik 
sta positiever in het leven.”

Plus Magazine juni 2015
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