Fysieke belasting

Kampioen zitten?
Beweeg ook mee!
Wij Nederlanders hebben de twijfelachtige eer om Europees kampioen zitten te
zijn. Fysieke onderbelasting, daar kleven ook best wat risico’s aan. Hoe komen
we uit onze stoel?
Eveline Janse
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Ongezond
Veel zitten is een risico voor de gezondheid. Uit
onderzoek van de Gezondheidsraad blijkt dat er
een verband is tussen langdurig zitten en een
hoger risico op vroegtijdig overlijden: meer dan 8
uur per dag zitten kan leiden tot 27 procent
meer kans op vroegtijdig overlijden dan als men
minder dan 4 uur zit. Langdurig zitten verhoogt
het risico op hart- en vaatziekten: mensen die
meer dan 8 uur per dag zitten en weinig bewegen, lopen 74 procent meer kans op hart- en
vaatziekten dan mensen die minder dan 4 uur
per dag zitten en erg veel bewegen. Daarnaast
zijn er aanwijzingen dat langdurig zitten de kans
op diabetes type II, depressieve klachten en sommige vormen van kanker verhoogt, maar het be-
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Bijna 3,5 miljoen
werknemers zitten
gemiddeld 6 uur
of meer per dag
wijs daarvoor is minder sterk. Er is weinig goed
onderzoek gedaan naar een relatie tussen langdurig zitten en het risico op aandoeningen aan
het bewegingsapparaat (spieren, gewrichten,
pezen en banden), wel is bekend dat beeldschermwerkers ook een verhoogde kans hebben
op klachten aan armen, nek en schouders.
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deze opties te kiezen.
Andere stimulerende maatregelen vragen om

CAMPAGNE ZET OOK DE STAP!

investeringen. Door in hoogte verstelbaar meu-

Bekijk voor meer tips en inspiratie de toolbox van de overheidscampagne ‘Zet ook

bilair aan te bieden, eventueel met een stahulp

de stap’. www.zetookdestap.nl. Daar zijn, naast informatie over fysieke onderbelas-
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