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WETENSCHAP ONDERZOEK
Van gezonde start tot vitaal
ouder worden in een
stimulerende omgeving
Op 20 november 2013 hield Sanne de Vries haar intreerede op de Haagse Hogeschool.
Onderstaand een beknopte weergave van deze rede, getiteld ‘Luilekkerland? Van gezonde
start tot vitaal ouder worden’ en de missie van het lectoraat.
Door Sanne de Vries

We leven in Luilekkerland; in een land waarin we 24 uur
per dag kunnen eten, in een land waarin we liever lui zijn
dan moe. Er is eten in overvloed, de porties worden steeds
groter en het aanbod is enorm. Tegelijkertijd hoeven we
nauwelijks nog onze deur of stoel uit om inkopen te doen,
te werken, te leren of te socializen. We kunnen tegenwoordig zelfs T-shirts kopen waarin je er, zonder ook maar een
minuut gesport te hebben, heel gespierd uitziet.

mensen zijn te dik (CBS Statline, 2013). Het aantal mensen
dat voldoende beweegt stijgt niet meer en men zit steeds
meer uren per dag (Hildebrandt et al., 2013). Dit leidt tot een
verhoogde kans op chronische ziekten en aandoeningen,
gezondheidgerelateerd verzuim, verlies aan arbeidsproductiviteit en voortijdig overlijden. Vooral laagopgeleiden worden hard getroffen. Hun levensverwachting is zes à zeven
jaar korter dan die van hoogopgeleiden. Het verschil in jaren
in goede gezondheid is nog groter: laagopgeleiden leven
negentien tot 21 jaar korter in goede gezondheid dan hoogopgeleiden (Nationaal Kompas Volksgezondheid, RIVM).
Deze verschillen dreigen de komende jaren alleen maar groter te worden.

Integrale aanpak

De vraag is: Hoe kunnen we van Luilekkerland weer een
land maken dat mensen uitnodigt tot gezond gedrag en waar
de negatieve invloed op gezondheid zo klein mogelijk is?
Waar de gezondheidsverschillen tussen laagopgeleide mensen en hoogopgeleide mensen zo klein mogelijk zijn. Waarin
de gezonde keuze de gemakkelijke, de standaardkeuze is
geworden. Naar mijn mening kunnen we deze trends alleen
ombuigen als we de handen ineen slaan, als vele partijen
vanuit verschillende beleidsterreinen en disciplines een
langdurig, samenhangend en gefocust programma uitvoeren. Het gaat daarbij niet alleen om samenwerking tussen
beleidsterreinen als Sport & Recreatie, Welzijn, Ruimtelijke
Ordening, Sociale Zaken en Onderwijs, maar ook om samenwerking met het bedrijfsleven en de wetenschap, om het integreren van de verschillende denkbeelden en theorieën die
in de verschillende disciplines gangbaar zijn over de relatie tussen omgeving, gedrag en gezondheid en om het uitwisselen van succesvolle praktijkvoorbeelden.

Lectoraat Gezonde Leefstijl in een Stimulerende
Omgeving

•

Sanne de Vries.

In deze voedselrijke en bewegingsarme omgeving worden
we continu verleid de ongezonde keuze te maken. De ongezonde keuze is daarbij veelal de standaardkeuze geworden,
is een gewoonte geworden. Bovendien worden de drempels
om de gezonde keuze te maken steeds hoger met al het groen
dat wegbezuinigd wordt, de sport- en speelplekken die uit
de wijk verdwijnen en de buurtwinkels die uit de winkelstraten verdwijnen. Met alle gevolgen van dien. Steeds meer

Ook in het lectoraat Gezonde Leefstijl in een Stimulerende
Omgeving op de Haagse Hogeschool streven we naar een
multidisciplinaire aanpak en werken we samen met de
doelgroep en met de (toekomstige) professionals van verschillende opleidingen, uit verschillende disciplines, aan
het stimuleren van een actieve leefstijl en gezonde voeding
bij specifieke groepen mensen in de Nederlandse bevolking, te weten: jeugd, ouderen, mensen met chronische
aandoeningen en/of een lichamelijke beperking en mensen uit een lage sociaaleconomische klasse. Dit doen we
door het creëren, evalueren en implementeren van een stimulerende sociale en fysieke omgeving die een gezonde
leefstijl (voldoende bewegen, niet te veel zitten, gezond
eten) bevordert. Hierbij kan gedacht worden aan interactieve en innovatieve buitenspeelelementen voor kinderen,
rollatorvriendelijke looproutes voor ouderen en applicaties
die ouders ondersteunen een gezonde leefstijl in hun gezin
door te voeren. Er wordt tevens gewerkt aan innovatieve
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Niet of/of, maar
en/en
Media zijn er om een boodschap over te brengen. De
snelste weg daarnaartoe is om te overdrijven, uit te
vergroten. En dus zijn mannen stoer en vrouwen sexy,
Italianen stijlvol en Duitsers degelijk, en geeft links het
geld uit waar rechts de partij is die bezuinigt.
In die mediawereld is sport er voor de ongeletterden
en cultuur voor de kneusjes: worden degenen met een
hekel aan gym kunstenaar of schrijver, en halen talentvolle voetballertjes met moeite de onderwijskundige
eindstreep. Nergens werd die tegenstelling mooier in
beeld gebracht dan in Michael London’s Oscar winnende film Sideways. Schrijver/schlemiel Paul Giamatti
etaleert daarin aan spierbundel Thomas Haden Church
zijn superieure kennis van de Californische wijncultuur. Maar als het om aanzien bij de meisjes gaat, is de
hiërarchie omgekeerd en is het de laatste die triomfen
viert. Woody Allen meets Rambo, zeg maar.
In werkelijkheid is het verschil tussen sport en cultuur aanmerkelijk minder zwart-wit. Sterker nog, in
het factsheet Wie doen er aan sport en cultuur? laat het
Sociaal en Cultureel Planbureau zien dat er verrassend
veel overeenkomsten tussen beide werelden bestaan.
Van degenen die aan cultuur doen, doet 85 procent ook
aan sport. En van degenen die naar sportwedstrijden
gaan, gaat 92 procent ook naar culturele voorstellingen.
Er zijn meer mensen die beide activiteiten combineren
dan er mensen zijn die focussen op één van de twee.
Sport en cultuur hebben meer met elkaar gemeen. Beide
worden vorstelijk ondersteund door de overheid, vanwege hun veronderstelde meerwaarde voor mens en
maatschappij. Tegelijk hebben beide de grootste moeite
om die meerwaarde echt hard te maken, en mensen
van buiten de eigen parochie daarvan te overtuigen.
Voor beide geldt dat ze vooral populair zijn onder hoger
opgeleiden, en er slecht in slagen om ook lager opgeleiden (of allochtonen) te bereiken. En in beide werelden laat een snel oprukkend commercieel aanbod zien
hoe dat wel kan, en effectiever ook, dan via het traditionele aanbod van sportverenigingen en bibliotheken.
Beide tot slot, hebben te kampen met forse bezuinigingen. De cultuur is nog aan het bijkomen van de laatste
snoeironde, de sport wacht in spanning af wat komen
gaat. Sport en cultuur zijn werelden in zichzelf. Maar
gedragspatronen en historie maken duidelijk dat beide
meer met elkaar delen dan media ons doen geloven.
Koen Breedveld, directeur Mulier Instituut

gedragsinterventies (producten, programma’s, diensten).
Zo wordt in samenwerking met bewegingstechnologen,
fysiotherapeuten en industrieel ontwerpers gewerkt aan
de ontwikkeling van een innovatieve beweeggame (zitskiën) voor kinderen in een rolstoel.

De gezonde keuze

Daarbij gaan we ervan uit dat een leven lang bewegen
begint bij een gezonde start; bij gezonde ouders die het
goede voorbeeld geven, bij een gezonde thuissituatie, een
gezonde woning, een gezonde leefomgeving. Op school
zouden water drinken, gezonde tussendoortjes en traktaties, verantwoord gevulde broodtrommels, actief transport
naar school, beweegpauzes binnen en buiten en dagelijks
bewegingsonderwijs de norm moeten zijn. Naast de ouders,
de kinderopvang en de school kunnen sportverenigingen,
bedrijven en gemeentelijke instellingen als CJG, GGD, JGZ
een grote bijdrage leveren aan een gezonde leef- en leeromgeving waarin de gezonde keuze gefaciliteerd en gestimuleerd
wordt, onder andere door een beweegvriendelijke omgeving
te creëren met voorzieningen in de openbare ruimte waar
mensen veilig kunnen spelen, bewegen, sporten, ontmoeten en zich kunnen verplaatsen. Een omgeving waarin letterlijk en figuurlijk ruimte is voor kinderen om te spelen, te
bewegen, te sporten, te ontdekken. Waar nodig en gewenst
is aan de voorzieningen een activiteitenaanbod gekoppeld,
zodat de voorziening duurzaam gebruikt wordt. Mensen
worden bovendien gestimuleerd (bijvoorbeeld door voorlichting en activiteitenaanbod) zich actief te verplaatsen en
bewegen, te spelen en te sporten.
Bezoek voor meer informatie: www.dehaagsehogeschool.
nl/lectoraat-glso.
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Ongezonde keuzes zijn er overal in Luilekkerland, terwijl de gezonde keuze de meest voor de hand liggende zou moeten zijn.

Sanne de Vries is lector Gezonde Leefstijl in een Stimulerende Omgeving aan de
Haagse Hogeschool (e-mail: s.i.devries@hhs.nl).

