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De uitdrukking "Hardlopers zijn doodlopers" betekent zoiets als wie te snel begint zou het
einde wel eens niet kunnen halen. Over loopbanen is dat goede gespreksstof. Wat vind je
belangrijker: de kans op eerder rijk zijn tegen de kans op eerder dood zijn. Hier gaat het over
levens-loopbanen en het nut van lopen of hardlopen.
Naarmate mensen meer bewegen neemt het risico op cardiovasculaire aandoeningen en
diabetes type 2 af. Dat liet een meta-analyse 3 jaar geleden al zien. Interessant van deze
studie was dat fysieke inspanning werd omgezet naar een gestandaardiseerde maat: MET
uren per dag waarbij 1 MET gedefinieerd is als de energie-equivalent die 1 uur rustig zitten
kost in kcal/kg lichaamsgewicht. Hiervan bestaat een uitgebreide overzichtslijst
(Compendium of Physical Activities). Deze studie was dermate groot en uitgebreid dat op
basis hiervan risicoreductie schatting mogelijk is bij het gaan bewegen van een groep
inactieve mensen. Toename met 11,25 MET h/week door een inactief persoon wordt
geassocieerd met een risicoreductie voor cardiovasculaire sterfte van 23 % en een verlaagde
kans op het krijgen van diabetes mellitus van 26 % (DM afhankelijk van het gewicht).
De levensverwachting van de wereldpopulatie zou met 0,68
jaar toenemen door lichamelijke inactiviteit uit te bannen
volgens een publicatie in 2012. Hierin werd gesteld dat de
geschatte globale ziektelast van lichamelijke inactiviteit in
dezelfde grootteorde ligt als die van roken. In 2010 werd al
gesteld in het BMJ dat de gezondheidseffecten van bewegen
groter zijn dan die van welk medicijn of medische
behandeling dan ook.
Dan over de mentale gezondheidseffecten van bewegen.
Door middel van zelfrapportages werd de mentale fitheid (mental health) van meer dan 1,2
miljoen Amerikanen die bewegen onderzocht en vergeleken met mensen die niet bewegen.
Elke vorm van bewegen vermindert mentaal onwelzijn en ziektelast variërend van 11 tot 22
%. Het sterkste effect hebben teamsporten, fietsen, aerobic en gym activiteiten, en 45
minuten lopen 3 tot 5 keer per week. Het effect van bewegen op de geestelijke gesteldheid
is groter dan factoren zoals opleiding, inkomen of gewicht. Met dierproeven werd al langer
geleden aangetoond dat inspanning de aanmaak van hersencellen stimuleert. Fysieke
inspanning kan de effecten op het brein ten dele tenietdoen of in elk geval uitstellen. René
Kahn bepleitte in 2011 al 3x per week 40 minuten stevig te wandelen om je cognitieve
prestaties op peil te houden.

Door een inactieve puber valt te berekenen dat de winst in gemiddelde levensverwachting
pakweg 248 dagen is (0,68 jaar). Die staan tegenover de komende 70 jaar 135 minuten per
week stappen, ofwel 4 tot 5 etmalen per jaar in de komende 70 jaar. Dat zijn 340 dagen, dus
bijna 100 dagen meer dan de behaalde winst in levensverwachting.
De 20 % mentale gezondheidswinst weegt beslist op tegen die 100 dagen. Regelmatig
hardlopen of opwaarts-traplopen bespaart tijd. Maar omrekenen naar andere compenserende - lichamelijke activiteiten is ook mogelijk. Voor de liefhebber: De laatste
verwijzing onder bronnen is een publicatie in het "Official Journal of the American College of
Sports Medicine". De laatste 12 pagina's laten het register zien van "physical activities": de
MET punten van een veelheid aan activiteiten - op alfabetische volgorde.
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