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Manifest Beweging voor Gezondheid1 
Optimale kwaliteit van leven 

 

Dit manifest is bedoeld als:  

• Statement 

• Onderzoeken van draagvlak voor een - politieke, c.q. maatschappelijke - beweging die gezondheid als 

dé centrale waarde in het leven ziet 

• Oproep aan gelijkgestemden een (intellectuele) bijdrage te leveren op gebieden van hun expertise 

 

 

Aanleiding:  

Half juli 2017 kwam in het nieuws dat werknemers met zware beroepen hun pensioenleeftijd niet halen 

vanwege hun zware werk. Daarom moeten zij eerder met pensioen, zo luidde de oplossing. Ik vond dit een 

eenzijdige berichtgeving, omdat nergens de leefstijl als oorzaak (en dus als oplossing) werd genoemd. In De 

Volkskrant schreef ik hierover een artikel2, waarin ik onder meer intensieve krachttraining adviseerde als 

zinvolle interventie bij een duurzame inzetbaarheid van medewerkers in (zware) beroepen. Dat leidde tot veel 

reacties via e-mail, Linkedin en telefoon. Ik was te gast in twee radioprogramma’s. Bij BNR nieuwsradio3 ging 

het vooral over de vraag wie verantwoordelijke was: de werkgever of werknemer en wie dus moest betalen 

voor een ondersteunend trainingsprogramma. Niet echt mijn insteek. Bij EenVandaag radio4 ging ik in debat 

met Beater van der Velden (FNV). Namens de vakbond liet zij weten dat de werkgever eerst moet zorgen voor 

veiligheid op de werkvloer en het naleven van de ARBO, voordat hij het personeel mag aanspreken op hun 

leefstijl. Werknemers mogen volgens Van der Velden niet doodgaan of ziek worden door fysiek zwaar werk, 

omdat de werkgever tekort schiet, maar wel wanneer zij te veel drinken of roken… omdat dit hun eigen keuze 

is…  

Voor een gezond leven moet je niet wachten tot de ander beweegt, maar zelf in beweging komen. 

Gezondheid vormt de basis van onze samenleving: het maakt mensen fysiek sterker en mentaal weerbaarder 

en vitaliseert de samenleving als geheel. Dit vraagt een andere inrichting van de samenleving en 

gedragsverandering van mensen. Hierna volgt een nadere analyse, denkrichting en oproep mede vorm te 

geven aan Beweging voor Gezondheid. 

  

                                                           
1 Dit korte manifest ontkomt niet aan een aantal generalisaties. Het gaat om herkenning van het overall geschetste beeld/ de 
poging tot analyse. Eventuele alternatieve benaming ‘Bewegen naar een krachtig leven’ 
2 “Het is niet de leeftijd maar de leefstijl”, Brief van de dag, De Volkskrant, maandag 17 juli 2017 
3 Amsterdam, 18 juli 2017 
4 Hilversum, 31 juli 2017 

http://www.sportredactieadvies.nl/
mailto:steun123@gmail.com


Sport Tekst en Uitleg Nederland, www.sportredactieadvies.nl, steun123@gmail.com, 06-33987385, 
augustus 2017 

Analyse:  

Ik zie twee groepen tegenover elkaar staan:  

1. De groep van rechten: op (gezondheids)zorg en op pensioen. Het vizier is gericht op zo oud mogelijk 

worden, maar je mag mensen ‘de geneugten des levens’, zoals roken, drinken, snoepen en ongezond 

eten, niet onthouden: ‘het koekje bij de koffie is een verworven recht en hoort bij onze cultuur’, net 

als ‘af en toe taart’ ‘soms’ een ijsje en ‘een keer per week friet met mayo en frikandel’. Ziekten 

overkomen je en worden veroorzaakt door leeftijd, erfelijkheid, werkdruk en -omstandigheden en de 

sociaaleconomische situatie. Gezondheid is voor deze groep min of meer een geschenk: “de een 

heeft nu eenmaal een betere gezondheid dan de ander”. De oplossing voor gezondheidsproblemen 

zoekt deze groep in meer medisch onderzoek naar ziekten, regelgeving door de overheid en het 

inzetten van hulpmiddelen, zoals rollators, scootmobielen en elektrische fietsen. De werkgever is 

verantwoordelijk voor veiligheid en het naleven van ARBO op de werkvloer. Werknemers aanspreken 

op hun leefstijl is betuttelend en speelt werkgevers in de kaart. Van werknemers (in zware beroepen) 

mag je niet vragen ook nog eens kracht te trainen, “ze doen al aan topsport”, zo is de overtuiging. 

Wie oud is moet het rustig aan doen en met rust gelaten worden. Het Voedingscentrum is voor deze 

groep dé autoriteit op het gebied van voeding. Kortom, deze groep kenmerkt zich door een statische 

houding, niet bereid (en soms ook niet in staat) op basis van recente, onderbouwde kennis en 

maatschappelijke veranderingen haar standpunten bij te stellen en achterban aan te spreken op haar 

gedrag. Gezelligheid gaat boven gezondheid. Naast te weinig kennis over kwalitatief bewegen 

ontbeert vaak ook de attitude gezonder te leven. Bij keuzes winnen gevoelens het doorgaans van het 

verstand.  

 

Zwaar werk of leefstijl? 
De aanleg van de Ring rond Groningen is zwaar werk, laten twee arbeiders weten. De ene man (57) 
weet nu al dat hij zijn pensioenleeftijd (67) vanwege dat zware werk niet haalt. Hij werkt al veertig 
jaar, en vindt dat de jeugd het nu maar moet doen. Diezelfde man rookt vanaf zijn 15e (“en dat doe 
ik nog steeds”) en drinkt meerdere glazen alcohol per dag. Zijn werk is voor hem topsport, zo laat 
hij weten en na het werk heeft hij geen zin meer nog de sportschool in te gaan.  
De perceptie van de man is dat het zware werk in combinatie met het ouder worden zorgt voor 
zijn ‘aftakeling’. Een buitenstaander ziet dat er wel degelijk leefstijlfactoren zijn die zijn vitaliteit 
ondermijnen. Hij noemt zijn werk topsport, maar vergeet dat een topsporter niet uitsluitend zijn 
tak van sport beoefent. Deze staat regelmatig in het krachthonk om vooral zijn houdingsspieren 
sterker te maken, zodat hij sneller en krachtiger kan bewegen. Om optimaal te presteren rookt en 
drinkt de topsporter niet. De arbeider ziet zijn lichaam als een instrument dat bij veel gebruik ‘nu 
eenmaal’ slijtage vertoont. Hij weet niet dat het lichaam een leven lang trainbaar is en dat een 
goed, versterkend trainingsprogramma bijdraagt aan duurzame uitoefening van zijn beroep. Dat 
laatste is ook niet zijn bedoeling, hij ‘hoopt’ op een dag te kunnen zeggen dat het echt niet meer 
gaat.  
De man is ook door zijn werkgever nooit aangesproken op zijn leefstijl en heeft nooit een fysiek 
versterkend programma aangeboden gekregen. Jammer, gemiste kansen. Het is de vraag hoe lang 
de man van zijn pensioen kan genieten wanneer hij zijn leefstijl voortzet. De kans dat hij zijn 
leefstijl nog wijzigt (dit heeft altijd zin) is heel klein, want hij heeft het leren verleerd.5 

 

                                                           
5 Voorbeeld verwijst naar EenVandaag Radio-interview, 31 juli 2017, http://www.nporadio1.nl/radio-
eenvandaag/onderwerpen/419213-bouwvakker-moet-het-krachthonk-in 
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2. Beweging voor Gezondheid: gezondheid staat centraal in het leven. Het vizier is gericht op een zo 

hoog mogelijke kwaliteit van leven. Deze kwaliteit bestaat uit gezonde voeding, voldoende 

lichaamsbeweging én het behouden van een goed spierpakket. Lichaam en geest zijn niet uitsluitend 

gebruiksartikelen maar vragen voortdurend onderhoud: wat je het lichaam geeft, krijg je terug in een 

grotere, intensievere kwaliteit van leven. Door gezonde keuzes (niet roken, nauwelijks alcohol, goede 

voeding, voldoende en vooral kwalitatieve beweging) verbetert de gezondheid en worden ziekten op 

afstand gehouden. Regelmatige krachttraining zet mensen in hun fysieke en mentale kracht. Sporten 

hoeft niet, trainen wel, een leven lang. Inactiviteit moet bestreden worden: hoe ouder, hoe meer je 

moet bewegen. Een hogere kwaliteit van leven verlaagt de zorgkosten en verhoogt de kracht van de 

samenleving. Het Voedingscentrum is niet ‘de meest vooruitstrevende organisatie’ als het gaat om 

gezonde voeding. Aandacht voor gezondheid leidt tot nieuwe combinaties van werk en privé, 

aandacht voor de naasten en aanwezig zijn in het hier en nu. Nastreven van geluk is niet het hoogste 

goed, een betekenisvol leven leiden wel6. Bij nieuwe, onbekende situaties is het beter op gezond 

verstand te vertrouwen, dan uit te gaan van gevoel/emotie. Motto: verandering is de enige constante 

in het leven.  

 

Nastreven van geluk is niet het hoogste goed, een betekenisvol leven leiden wel 

  

                                                           
6 Zie ook Emily Esfahani Smith, De kracht van betekenis *Hoe zin te geven aan je leven, Uitgeverij Ten Have, Utrecht 2017 
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Missie:  

Een samenleving realiseren waarbinnen gezondheid centraal staat 

Visie:  

1. gezondheid is de basis van waaruit mensen leven. Gezonde mensen vormen het fundament van een 

vitale samenleving. Gezond leven is een uitdaging voor elk mens;  

2. gezondheid heeft een prominente plek in het onderwijs, sport en bewegen, voeding, de 

leefomgeving, maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven;  

3. investeren in gezondheid (een leven lang) is de beste verzekering bij het voorkomen van ziekten, een 

langere zelfredzaamheid, een goede gezondheid op hoge leeftijd en een duurzame samenleving. Dit 

vormt de beste garantie voor een betekenisvol bestaan;  

4. gezondheid is het (kostbaarste) bezit van elk mens en niet het privilege van enkelen;  

5. gezondheid is meer dan veiligheid en Arbo: gezondheid gaat over de optimale fysieke en mentale 

voorwaarden van werknemers werkzaamheden goed en duurzaam uit te voeren;  

6. mensen, organisaties, bedrijfsleven en overheid dragen gezondheid in woord en daad uit;  

7. goede gezondheidszorg vormt geen excuus voor ongezond gedrag;  

8. mensen zijn verantwoordelijk voor hun eigen gezondheid;  

9. deskundige fysieke trainers spelen een belangrijke rol bij het gezond houden van mensen;  

10. het primaat voor gezondheid ligt niet de gezondheidszorg; 

11. objectieve kennis over gezondheid verspreiden, zodat er geen excuus is ongezond te leven; 

12. inspanningen zijn gericht op gezond oud worden en dat begint al jong.  

Strategie:  

• verspreiden van kennis: Gezondheid wordt een verplicht vak op school; verplichte cursussen gezond 

gedrag voor werknemers en werkgevers, bijscholen van eenieder die direct betrokken is bij het 

bevorderen van gezondheid. In de voorlichting inzetten op het verstrekken van feiten en 

onderuithalen van aannames over gezondheid; 

• er komt een nationaal gezondheidsplan: het omvat concrete, meetbare doelen op gezondheid binnen 

gestelde termijnen op diverse niveaus van de samenleving;  

• gezondheidsinstituties worden doorgelicht op hun constructieve bijdrage aan gezondheid in de 

samenleving, volgens de laatste inzichten. Goed kan altijd beter;  

• sportverenigingen worden gestimuleerd, het thema gezondheid brede invulling te geven, kantine, 

trainingsbeleid, blessurepreventie enz. Hierbinnen: al dan niet in samenwerking met fitnesscentra 

zetten sportverenigingen een vorm van sportfit op: een trainingsaanbod dat (aspirant) leden 

aantoonbaar sterker en belastbaarder maakt. Dit voorkomt (sport)uitval en vergroot plezier in 

bewegen. Trainers worden hiervoor bijgeschoold;  

• bedrijven en organisaties ontwikkelen een gezondheidsplan voor hun personeel. Sport hoeft daar 

geen onderdeel van te zijn. Het plan dient aantoonbaar bij te dragen aan een grotere fitheid van de 

en duurzame inzetbaarheid medewerkers en omvat kwalitatieve fysieke activiteiten;  

• aan de Nederlandse Norm gezond Bewegen, de Fitnorm en de combinorm wordt de spiernorm 

toegevoegd;7  

• Het medicijngebruik wordt teruggedrongen. 

• de solidariteit in het zorgstelsel wordt tegen het licht gehouden.  

                                                           
7 8-10 krachtoefeningen met vrije gewichten, oefeningen in de beweegketen, 2x per week, maximaal 30’ 
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Definitie van gezondheid 

Voorlopige werkdefinitie: ontleend aan arts-onderzoeker Machteld Huber: 

 

‘Gezondheid is het vermogen zich aan te passen en een eigen regie te voeren, in 

het licht van de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven’ 

 

Nut en noodzaak Beweging voor Gezondheid 

Gezondheid wordt onvoldoende gedekt door bestaande (politieke) partijen en in de samenleving. Bovendien 

wordt er vaak inconsequent mee omgegaan: men vindt wel dat gezondheid beter kan, maar durft haar 

achterban niet op ongezond gedrag aan te spreken of durft de strijd met andere belanghebbenden (zoals de 

commercie) niet aan. Bovendien wordt gezondheid vaak automatisch verbonden met gezondheidszorg: 

oplossingen worden extern gezocht. Als voorbeeld de bestrijding van kanker: hierbij ligt de focus op geld 

inzamelen voor meer onderzoek (externe oplossing) … terwijl dertig procent van het aantal kankergevallen te 

voorkómen is door de leefstijl aan te passen (interne attributie)8. Gezond leven staat voor veel mensen haaks 

op hun hedonistische levensstijl9: genieten en ‘alles uit het leven halen’. De commercie krijgt alle ruimte op 

feiten gebaseerde gezondheidskennis onderuit te halen met hun marketing. Gezondheidsbeleid is te 

versnipperd en maakt geen integraal onderdeel uit van plannen en organisaties. Bovenliggende 

(economische) belangen en de angst om te veranderen winnen het vaak. De traagheid waarmee het anti-

rookbeleid tot stand is gekomen is daar een voorbeeld van.  

 

Gezondheid… begint bij mensen zelf 

Beweging voor gezondheid zoekt de oplossingen intern. Mensen moeten in harmonie met zichzelf leven 

(lichaam en geest) en hun omgeving. Dat kenmerkt zich niet door alleen te geven (een karaktertrek die vooral 

in zorgberoepen veel voorkomt), maar ook te ontvangen: waardering (schouderklopje, fatsoenlijke 

inkomsten) en betekenis voor de omgeving. Mensen moeten beter voor zichzelf zorgen en van jongs af aan 

een gezond egoïsme ontwikkelen: houden van zichzelf, leven vanuit hun kern. Pas dan zijn mensen in staat 

betekenis te geven aan hun leven en dat van anderen.  

  

                                                           
8 www.kwf.nl 
9 ‘Het belangrijkst in de Nederlandse maatschappij zijn de hedonistische waarden. Deze staan voor genieten van het leven, 
plezier maken, nieuwe dingen beleven. In 2011 vond bijna vier op de vijf mensen (79%) een hedonistische levensstijl belangrijk’, 
Rapportage Sport 2014, SCP, Den Haag 2015  
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Feiten10 

Een kleine selectie. 

• Bijna de helft (49,2%) van de Nederlanders van 18 jaar en ouder kampt met overgewicht, inclusief 
obesitas. Alcohol en overgewicht gaan goed samen. Bijna een kwart van de Nederlanders rookt  

• Overgewicht is verantwoordelijk voor meer dan twee vijfde van nieuwe gevallen van diabetes 
mellitus type 2. 

• Te weinig bewegen is verantwoordelijk voor ongeveer 20% van de nieuwe gevallen van beroerte en 
acuut myocard infarct.  

• Een ongezond voedingspatroon is een belangrijke risicofactor voor een aantal chronische ziekten, 
waaronder sommige vormen van kanker, hart- en vaatziekten en diabetes. 

• Ongunstige arbeidsomstandigheden en milieufactoren dragen elk voor ongeveer 5 tot 6% bij aan de 
ziektelast. 

• Ruim 5,3 miljoen Nederlanders hebben een chronische ziekte. Psychische stoornissen, hart- en 

vaatzieken en kanker veroorzaken de meeste ziektelast 

• Dertig procent van het aantal kankergevallen is het gevolg van een ongezonde leefstijl. 

• De levensverwachting in Nederland is 79 jaar voor mannen en 83 jaar voor vrouwen. Laagopgeleiden 

leven zes jaar korter dan hoogopgeleiden 

• In 2012 werd 83 miljard, 14% van ons bbp, uitgegeven aan zorg. In 2000 was dat nog 9,5%. Mede 

door de zorg steeg de levensverwachting met 3 jaar. 

• Van het zorgbudget wordt 95% besteed aan ziekten en is er minimaal budget voor 

gezondheidsbevordering. 

• De helft van de ziekenhuispatiënten heeft een leefstijlgerelateerde ziekte. 

• Hoe gezonder de patiënt, hoe vlotter het herstel na een medische ingreep, hoe korter de ligtijd in het 

ziekenhuis. 

• Hoe ouder mensen worden, hoe inactiever, hoe bevattelijker voor chronische ziekten. 

• Ouderdomsziekten hebben meestal niets met leeftijd te maken maar met leefstijl. Zelfs wanneer 

deze zich op oudere leeftijd openbaart, heeft dit vaak te maken met leefstijl in tientallen jaren 

daarvoor: zie bijvoorbeeld longkanker. Ook de ouderdomssuiker (diabetes type II) hangt in het geheel 

niet samen met ouderdom, zelfs tieners kunnen er aan lijden. Zelfs bij allerlei vormen van dementie 

spelen leefstijlfactoren een belangrijke rol. 

• Sport is niet per definitie gezond: je loopt er blessures bij op en brengt vaak ook een derde helft met 

zich mee. 

• Het medicijngebruik en dat van pijnstillers is te hoog. Dit brengt risico’s met zich mee voor de 

gezondheid en het dagelijks functioneren. Medicijnen zijn te duur. 

 

Liever extra insuline dan eetpatroon aanpassen 
Ad heeft diabetes type II. Daarvoor moet hij regelmatig insuline spuiten. In de 

middagpauze neemt hij altijd twee gehaktballen… “spuit ik straks wel wat 
extra”. 

 

                                                           
10 Ontleend aan onder meer www.volksgezondheidenzorg.info en www.eengezondernederland.nl 
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Wat levert het op?  

• Minder zorgconsumptie: dat scheelt miljarden. 

• Meer kwalitatieve levensjaren => meer levensvreugde. 

• Een fysiek en mentaal gezondere samenleving. 

• Beter samenleven met elkaar. 

• Beweging voor Gezondheid zorgt ervoor dat niet elk debat over gezondheid van meet af aan gaat 

over gezondheidszorg. 

• Een dynamische betekenis van het begrip identiteit. Bij identiteit gaat het erom allerlei 

belemmerende aannames los te laten en diepere waarden te verbinden met verandering. Identiteit 

gaat dus minder over onze afkomst en meer over de richting die we op willen. 

 

Wat moet er gebeuren?  

• Een agenda opstellen voor Beweging voor Gezondheid 

• In kaart brengen van bestaande organisaties op het gebied van gezondheid, wat zij doen en wat hun 

meetbare effecten zijn. Nadenken over nieuwe, effectieve organisaties 

• Strategie bepalen: waar staan we, waar willen we naar toe en wat is er nodig om te komen waar we 

willen zijn? 

• Het maatschappelijk debat beïnvloeden: door artikelen, interviews, stellingen en discussies 

• Komen tot een beweging, c.q. politieke activiteiten.  

 

Afbreukrisico’s 

• De grondgedachte, zoals verwoord in dit manifest, wordt verlaten. De betekenis van de beweging 

verwatert 

• Beweging voor gezondheid wordt als belerend ervaren 

• Beweging voor gezondheid krijgt haar boodschap niet bij doelgroepen zoals laagopgeleiden  

• Er blijkt te weinig draagvlak voor het gedachtegoed 

• Gebrek aan organisatorische kracht 

• Verschil in te volgen route 

• Ego’s 

 

Doe mee met Beweging voor Gezondheid 

Gezondheid is een breder begrip dan hiervoor geschetst en omvat een groter terrein dan ik in huis heb. 

Daarom roep ik mensen op -die voorgaand gedachtegoed delen- mee te doen. Ik denk bijvoorbeeld aan 

voedingskundigen, fysieke trainers, beleidskundigen met best practices, creatievelingen en realisten, 

marketeers, communicators, financieel deskundigen en anderen die zich aangesproken voelen.  

 

Over de Auteur 

Nijmegenaar Clemens Vollebergh (1963) leidt sinds 1998 een redactie- en adviesbureau voor sport, gezondheid en 

leefstijl. Hij is historicus, publicist, docent en gediplomeerd topsportcoach.  
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