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WETENSCHAP ONDERZOEK
Sport stimuleert psychische
gezondheid aanzienlijk
Sport speelt een belangrijke rol bij het voorkomen
van psychische problemen. Het bevordert bovendien het herstel bij mensen met onder meer stemmings- en angststoornissen. Daarbij lijkt het niet
uit te maken of de betrokkenen veel of weinig
sporten. Dat blijkt uit het rapport Sporten en psychische gezondheid van het Trimbos Instituut.
Door Cors van den Brink

Runningtherapie is inmiddels een bekende en erkende behandelvorm voor mensen met depressieve klachten. Ook in
de verslavingszorg speelt sport een rol, onder meer bij het
versterken van het zelfbeeld. Het Trimbos Instituut heeft nu
op basis van een grootschalig bevolkingsonderzoek kunnen
vaststellen dat ook los van de specifieke behandelvormen
sport belangrijk is bij preventie en herstel.
De gegevens voor deze studie zijn ontleend aan de NEMESIS (Netherlands Mental Health Survey and Incidence Study). “Dat was een, ook wereldwijd gezien, uniek onderzoek,
waarbij tussen 1996 en 1999, met tussenpozen van één à
twee jaar, duizenden mensen zijn geïnterviewd”, vertelt
Margreet ten Have, een van de auteurs. “Bijna 4.800 mensen
waren bereid zich driemaal uitgebreid te laten ondervragen.
Die gestructureerde interviews zijn vergelijkbaar met de
manier waarop in de hulpverlening een diagnose wordt gesteld van psychische stoornissen.”

Serieuze klachten

In het onderzoek naar de invloed van sport is gekeken
naar drie soorten problematiek: stemmingsstoornissen
(zoals depressie en manisch-depressieve klachten), angst-

stoornissen (onder meer fobieën) en middelenstoornissen
(alcohol- en drugsgebruik). “Het ging om serieuze klachten, niet om mensen die zomaar even in een dipje zaten.
De uitkomsten bleken overigens voor alle drie de stoornissen vrijwel gelijk.”

“Het is een bemoedigende conclusie
voor mensen die ertegenop zien om
te gaan sporten. Een beetje is al
genoeg”
Margreet ten Have

In de eerste plaats bleken mensen die sporten minder vaak
last te hebben van psychische stoornissen. De kans op een
van de genoemde stoornissen is gemiddeld anderhalf maal
zo klein als bij niet-sporters. Het al of niet sporten blijkt echt
doorslaggevend, want die verschillen zijn niet toe te schrijven aan andere verschillen, zoals leeftijd, geslacht of een
chronische lichamelijke aandoening.
Bij de vervolgonderzoeken is gekeken naar mensen die in de
drie jaar tussen 1996 en 1999 voor het eerst in hun leven een
stoornis hebben ontwikkeld. Ook dan blijkt dat sporters een
anderhalf maal zo kleine kans hebben om dit soort klachten
te krijgen. Sporten blijkt dus een preventief effect te hebben.
Ten slotte is na drie jaar gekeken naar het herstel van mensen die in het jaar vóór het begin van het onderzoek al een
stoornis hadden. De sporters onder hen hadden anderhalf
maal zo veel kans om daarvan te herstellen. Bij fobieën is die
kans nog iets groter.

Zelfwaardering

Er is nauwelijks verschil tussen mensen die één tot drie uur
per week sporten – wat staat voor één of twee keer per week
– of dat (veel) vaker doen. “Waarom dat zo is, weten we niet”,
zegt Ten Have. “Je kunt veronderstellen dat er meer speelt
dan alleen het fysieke effect van bewegen, dat mensen meer
zelfwaardering door het sporten ervaren, ze zich meer in het
algemeen fitter voelen. Misschien speelt ook mee dat door
het sporten mensen meer sociale contacten opdoen. Maar het
is wel een bemoedigende conclusie voor mensen die ertegenop zien om te gaan sporten. Een beetje is al genoeg.”
Er is één opmerkelijke uitzondering: de kans op alcoholmisbruik – een van de middelenstoornissen – is juist groter onder sporters. Bevestigt dat het beeld van het overmatig tappen in de sportkantine? Nee, zegt de onderzoekster. Het
heeft te maken met het feit dat alcoholmisbruik vaker voorkomt bij jongvolwassenen en zij net ook de groep vormen
die vaker sport. Als je hiervoor controleert in de analyses,
dan valt het verband weg.
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Sportgedrag

In het onderzoek naar de invloed van sport is gekeken naar drie
soorten problematiek: stemmingsstoornissen, angststoornissen en
middelenstoornissen.

“Helaas is er in het NEMESIS-onderzoek slechts één vraag
over sport gesteld”, aldus Ten Have. “We weten alleen óf
mensen aan sport deden en zo ja, hoeveel uur per week.
Daarbij is wel aangegeven dat het om actieve lichaamsbeweging moest gaan. Vissen en schaken waren bijvoorbeeld expliciet uitgesloten. Maar we weten niets over de intensiteit
van het sporten en ook niet of mensen individueel of in
teamverband sportten.”
Wel is duidelijk dat het sportgedrag van de onderzoeksgroep vergelijkbaar is met andere en meer recente onderzoeken naar de sportende Nederlander, zoals die onder meer in

Het lezen waard
Titel: Beleidskader pilots sportevenementen
Auteur: Ministerie van VWS
Uitgegeven door: Ministerie van VWS (te downloaden van
http://www.minvws.nl/kamerstukken/ds/2010/beleidskader-pilots-sportevenementen.asp)
Gelezen door: Saskia de Groot-Nuijten
Het Ministerie van VWS heeft een beleidskader pilots
sportevenementen uitgebracht. Het beleidskader is een
tijdelijke aanvulling op het programma topsportevenementen. Met dit document ondersteunt het kabinet initiatieven waarbij kennis en ervaring worden opgedaan met

het realiseren van maatschappelijke spin-off bij sportevenementen. Het ministerie beschrijft mogelijkheden
voor subsidiëring, ondersteuning en evaluatie van pilots. Het gaat daarbij uitdrukkelijk om topsportevenementen. Sportbonden kunnen een aanvraag indienen
voor het verwerven en organiseren van dergelijke evenementen tot 31 december 2011. Met hulp van het beleidskader wil VWS succes- en faalfactoren in kaart brengen
van deze evenementen om daarmee het evenementenbeleid na 2010 te kunnen bijstellen. Het Ministerie van
VWS stelt 1,5 miljoen euro beschikbaar voor de uitvoering van het beleidskader.
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Een elftal
sportprofs
Eind 2009 telde Nederland elf
hoogleraren wier leerstoel expliciet een verwijzing hadden
naar sport. Op een totaal van
2.321 hoogleraren komt dat
neer op een half procent. Voor
een aandachtsgebied dat zo
zeer in de belangstelling staat
en waar zovelen tegenwoordig de mond van vol hebben, stemt dat ronduit treurig. Diverse leerstoelen, zoals recht en sportgeschiedenis, staan al tijden vacant.
Ten aanzien van de economie moet de sport het doen
met één deeltijd hoogleraar in tijdelijke dienst, op het
vlak van sport en ruimte of sportmarketing is niet
voorzien in wetenschappelijke borging van kennis.
Ook op andere vlakken van de wetenschapsbeoefening doet de sport het mager. Tot op heden heeft NWO
– de grote universitaire geldverdeler – maar eenmaal
een programma gehad waarin de sport centraal stond.
Dat programma kostte, verspreid over drie jaar, 0,2 miljoen euro. Ter informatie: NWO heeft jaarlijks 600 miljoen euro te verdelen. ZonMw, met een jaarlijkse pot
van 150 miljoen euro ook geen kleintje, besteedt jaarlijks 1 miljoen euro aan sport, bewegen en gezondheid.
Iets beter doet de sport het in het hoger beroepsonderwijs. Inmiddels zijn er zeventien sportlectoren, op een
totaal van 450. Ook timmert het hbo-wezen met zijn
‘Raak subsidies’ inmiddels aardig aan de weg. De hboinstellingen ontpoppen zich daarmee steeds meer als
de natuurlijke kennispartners van de sport.
Twee van die zeventien lectoren zijn vrouw. Onder de
sportprofs zijn er drie vrouwen. Daarmee doet de
sportwetenschap het niet slechter dan andere wetenschappelijke disciplines en ongeveer even goed of
slecht als het sportbestuur (waar 16% vrouw is). Maar
daarmee is ook alles gezegd. Internationaal zit Nederland met zijn vrouwelijke (sport)hoogleraren onder het
Europese gemiddelde van negentien procent en ook de
doelstellingen uit het Lissabon-akkoord (25% vrouwelijke profs) klinken akelig ver weg.
Te vrezen valt dat op weg naar 2028 het elftal profs dat
de sport nu kent, het verschil niet zal kunnen maken,
voor zover je dat van de wetenschap verwachten mag.
Alle hoop van de sportwetenschap is nu gevestigd op
de nieuwe voorzitter van NOC*NSF, André Bolhuis.
Die is dan weliswaar geen vrouw, maar wel gepromoveerd (in 1987, op een proefschrift over tandletsel bij
hockeyers).

Koen Breedveld,
directeur WJH Mulier Instituut
Bron cijfers: rapport Sportonderzoek in beeld, http://www.nocnsf.nl/cms/
showpage.aspx?id=1539

de laatstverschenen Rapportage Sport zijn terug te vinden. Zo
sportte 45 procent van de geïnterviewden helemaal niet,
32 procent deed dat één tot drie uur per week, 23 procent
vier uur of meer. En bij die sporters is er een oververtegenwoordiging van jongvolwassenen, mensen met hogere inkomens, alleenwonenden en mensen met een vaste baan.

Vervolg

De onderzoekers kunnen niets zeggen over het mechanisme achter hun conclusies. “Het is een epidemiologische
studie”, zegt Ten Have. “Door de omvang van de onderzoeksgroep zijn de cijfers betrouwbaar. Sporters hebben
aantoonbaar minder psychische stoornissen en een grotere kans op herstel als ze die wel krijgen. Maar waarom dat
zo is, kun je uit deze studie niet afleiden. Dat zou ook een
ander type onderzoek vergen. Je moet mensen dan in een
gecontroleerde omgeving laten sporten en effecten meten,
waarbij je andere invloeden kunt uitsluiten. Maar dan
kom je al meer in de richting van sport als therapie, terwijl
het in ons onderzoek ging om mensen die uit vrije wil zijn
gaan sporten.”
Wel komt er een mogelijkheid om het rapport nader uit te
diepen. Het Trimbos Instituut is bezig met een tweede NEMESIS-onderzoek. Ten Have: “Dat geeft ons de kans meer te
vragen naar het sportgedrag van mensen.” Ze wil bijvoorbeeld kijken of er verschil is tussen individueel sporten of
sporten in teamverband en of de intensiteit van het sporten
een rol speelt. Maar ook wil ze vragen naar het effect van
bewegen in het algemeen: of mensen die in hun werk of
daarbuiten fysiek actief zijn ook psychisch gezonder zijn.
Cors van den Brink is freelance journalist.

