
Sporten verscherpt de geest  

uit te hijgen van twintig minuten hardlopen of een uurtje 
fitnessen. Toch misschien net iets beter dan het gevoel dat je 
krijgt als je een stuk chocola eet! Bovendien slaat dat laatste  
al weer heel snel om in ontevredenheid, omdat je alweer ge-
zwicht bent. Dan is sporten lekkerder, het gelukzalige gevoel 
blijft langer hangen en is puurder dan de beste chocola! 

Medisch advies Een beetje vrolijker zijn of min-
der humeurig, wie tekent daar niet voor? Soms kan sporten 
simpelweg een goed medisch advies zijn. Bij mensen die te 
maken hebben met een (lichte) vorm van depressiviteit bij-
voorbeeld. Er zijn veel onderzoekers die zich hard maken 
voor sport als antidepressivum. Geen van hen zal durven be-
weren dat sporten de oorzaken van de depressie wegneemt, 
maar wel dat de klachten sterk verminderen bij regelmatige, 
lichamelijke inspanning. En soms zijn de klachten op die 
manier helemaal te voorkomen. Personen met een lichte de-
pressie krijgen steeds vaker het advies om te gaan sporten. 
Maar ook bij zwaardere depressies wordt meer en meer ge-
bruikt gemaakt van behandelprogramma’s waarin bewegen 
centraal staat. 

Ga voor reGelMaat Er is echter één maar: net 
zoals je spieren als een plumpudding inzakken wanneer je 
stopt met sporten, zo sterven de meeste nieuw gevormde 
hersencellen binnen een week of twee alweer af. Use it or lose 
it! Beweeg met regelmaat is dus het devies, niet alleen voor 
je spieren, je lijn en je conditie, maar ook voor je geestelijke 
gezondheid! 

Ook Alzheimerpatiënten baat hebben bij bewe-
ging? Onderzoek laat zien dat ze geestelijk minder 
snel achteruit gaan, als ze actief blijven. Het is goed 
mogelijk dat dit komt omdat ze nog steeds nieuwe 
neuronen aanmaken en dat kan de afbraak van  
hersencellen compenseren.

Sergio Felter nam deel aan het project Big!Move in Am-
sterdam Zuid-Oost en veranderde van een man met 
hoge bloeddruk en overgewicht in een fanatiek en en-
thousiast hardloper. Bewegen hoort voor hem inmid-
dels bij het ritme van de dag. 
Sergio: “Ik kwakkelde enorm met mijn gezondheid en 
had flink overgewicht. Alle traditionele methoden om 
af te vallen sloegen niet aan. De thuiszorg verwees mij 
naar Big!Move. Daar werd ik meegezogen in het en-
thousiasme van de club. Eén keer in de week ging ik 
met een groep fietsen, mensen van alle leeftijden, van 
alle culturen. Het ging niet alleen om het sporten, maar 
vooral ook om het gezelligheidsaspect. Het voordeel is 
dat sporten dan helemaal niet als een plicht voelt. Na 
die fietsperiode had ik meer prikkeling nodig en ben 
ik begonnen bij Loopgroep Michelrietheide. Ik loop nu 
vier keer per week hard, ben 15 kilo afgevallen en ik heb 
al mijn medicatie tegen hoge bloeddruk kunnen af-
bouwen! Dan zit je vanzelf ook veel lekkerder in je vel 
natuurlijk. Ik ben verknocht gebleven aan Big!Move en 
werk nu mee aan hun website.” 

Big!Move richt zich op mensen die leven met gezond-
heidsrisico’s of met een chronische aandoening. Dank-
zij Big!Move gaan deze mensen weer met plezier bewe-
gen en uiteindelijk leidt dit ook tot een andere leefstijl. 
Agis ondersteunt dit beweegprogramma en leden krij-
gen deelname (deels) vergoed.  Voor meer informatie: 
www.bigmove.nu/ (Amsterdam) 
www.bigmove-overvecht.nl (Utrecht)  

Fanatiek hardlopen? 
Heerlijk!  

Wist U dat...
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