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En verder

Bewijs voor gezondheidseffecten
gymles
Al jaren zeggen we dat bewegen een effect heeft op de gezondheid.
Het is daarom belangrijk dat je leven lang te doen. Onze actie 3+2
speelt hier ook op in. Mooi is daarom dat we uit wetenschappelijke
hoek worden gesteund in onze bewering. In dit artikel een blik op
het onderzoek waaruit dat is gebleken. Door: Lars Borghouts

Effecten
De effecten die gemeten zijn bleken
met name aan de extra gymlessen toe te
schrijven. Deze zorgden voor een significante verhoging van de hoeveelheid
matig-tot-intensieve activiteit gedurende
de schooldag. De gevolgen hiervan waren
ten opzichte van de controlegroep onder
andere een beter vetpercentage, een betere

conditie, en een lager cardiovasculair
risico. Hoewel significant, waren de effecten in omvang redelijk bescheiden. Over
de ‘klinische relevantie’ wordt dan ook
gediscussieerd. Echter, wanneer je bedenkt
dat deze effecten binnen één schooljaar
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Eind februari verscheen in het vooraanstaande tijdschrift British Medical Journal
een onderzoeksartikel waarin misschien
wel voor de eerste keer op overtuigende
wijze een effect is aangetoond van (extra)
gymlessen op de gezondheid van basisschoolkinderen. Het artikel is geschreven
door Susi Kriemler van de Universiteit
van Basel en anderen, waaronder prof.
Willem van Mechelen van het Amsterdamse EMGO-instituut. Gezien de claims
die er regelmatig worden gelegd op het
bewegingsonderwijs en de effecten ervan
op gezondheid en overgewicht, levert het
onderzoek een bijdrage aan de zo noodzakelijke onderbouwing hiervan. In het
Zwitserse onderzoek werden 28 basisschoolklassen van 15 scholen per toeval
toegewezen aan ofwel een interventieofwel een controlegroep. Meer dan 500
kinderen werden geïncludeerd. De interventie duurde een schooljaar en bestond
eruit dat de in Zwitserland verplichte drie
gymlessen per week werden verzorgd door
vakleerkrachten, en dat er nog eens twee
extra gymlessen werden ingevoerd. Ook
werden er korte ‘bewegingstussendoortjes’
gedurende de schooldag van enkele minuten elk ingevoerd, en ‘activiteitenhuiswerk’.
Dit laatste bestond uit activiteiten van een
minuut of 10 die makkelijk in het dagelijks
leven in te bouwen zijn.

bereikt zijn, en met een relatief eenvoudige
ingreep (meer reguliere gymlessen), kan er
worden geconcludeerd dat deze resultaten
zeker veelbelovend zijn. Bovendien: 90%
van de deelnemende kinderen en 70% van
de betrokken docenten gaven aan dat ze
zouden willen dat de interventie door zou
blijven gaan.
De extra gymlessen werkten niet stimulerend op de hoeveelheid activiteit buiten
school. Zoals wij eerder in dit blad uit
een literatuuronderzoek hebben geconcludeerd, lijkt het ‘directe effect’ van het
bewegingsonderwijs dus ook hier het
meest veelbelovend: de gymles zélf levert

matig-tot-intensieve activiteit, en is dus
op zichzelf waardevol als bijdrage aan een
actieve leefstijl (Slingerland & Borghouts,
2008).
In een eerder Amerikaans artikel uit 2004
van Datar en Sturm werden bijna 10.000
kinderen gevolgd tussen hun vijfde en
zevende levensjaar. Meisjes met overgewicht die (per toeval) méér gymlessen
kregen, hadden hierbij veel baat. Er werd
berekend dat vijf maal per week gymles
het aantal meisjes met overgewicht zou
kunnen terugdringen met 43%. Bij jongens
werd er geen effect gevonden, wellicht
omdat zoals bekend jongetjes op deze leeftijd duidelijk actiever zijn dan meisjes in
hun vrije tijd. In tegenstelling tot de studie
van Kriemler e.a. betrof het hier echter
géén interventie maar een beschrijvende
studie. Vanuit wetenschappelijke optiek
levert een gerandomiseerde interventie
veel sterker bewijs. Het Zwitserse onderzoek biedt dan ook zeer waardevolle
aanvullende informatie voor de onderbouwing van de gezondheidswaarde van het
bewegingsonderwijs. Het volledige artikel
is te vinden op www.bmj.com en de site
van de KVLO.
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