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Mobiliteit, beweging, gezondheid 

WHO 2011 : gezondheid is het vermogen van mensen 
zich aan te passen en eigen regie te voeren, in het licht 
van fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het 
leven 
 



Mobiliteit, beweging, gezondheid 

Effect op individueel niveau 

Effect op locaal niveau 

Effect  op bevolkingsniveau 



Verkeer 

Geluid Luchtkwaliteit Groene ruimte 

afstand 



Cogito ergo sum          Moveo ergo sum 



Effecten op individueel niveau 

Verband tussen fysieke activeit en 

mortaliteit 
 Verzameling van 33 studies (> 800.000 

patienten) 

 -35 % van sterfte aan ziektes van hart en 

bloedvaten 

 -33 % voor totale sterfte 







Overleving na een hartinfarct 



Verbetering  
bij hartfalen 





Infectieziekten 

 Infecties nemen niet significant af 
(marginale daling) 

 Maar de ernst van symptomen wel  

 Minder complicaties (vooral in de 
leeftijdsgroepen -10 j en +65 j). 

 Minder afwezigheden. 





Kwaadaardige aandoeningen 

Belangrijkste kankers :  
Long 0 tot -10 % 
Borst -10 % 
Colonkander -10 % 

 



Kwaadaardige aandoeningen 

 Chemotherapie  
 Voor de meeste kanker tussen 30 en 50 % hoger kans op 

succesvolle genezing 
 50 en 60 % reductie in chemotherapie geinduceerde 

vermoeidheid. 
 Belangrijke daling van chemotherapeutische 

nevenwerking 



Varia 

 Bloeddruk 

 Lipiden 

 Tandcaries 

 Diabetes 

 Skelet en gewrichten 



Hersenen 

Beroertes (CVA, TIA) -30 % vergelijkbaar 
met cardiale aandoeningen. 

Gelukkiger. 
Mentaal sterker, minder depressies. 
Degeneratieve ziektes trager verlopen, .... 
Op dit moment nog steeds de enige manier 

om dementie te voorkomen. 
 



Hersenen 

Testen bij muizen 
 In een kooi met of zonder looprad. 
… 

Test bij ouderen verblijven in een rusthuis 

 





Beweging 

Gezondheidseffect 

Hoe meer hoe beter 

Hoe vroeger hoe beter 

Met bijzondere aandacht voor 
adolescentie 
 



Mobiliteit, beweging, gezondheid 

Invloed op locaal en/of bevolkingsniveau 



Verkeer 

Geluid Luchtkwaliteit Groene ruimte 

afstand 



“ 

” 

Vanzelfsprekendheid is het 

bijproduct van vergeten 

Stefan Hertmans 







Luchtkwaliteit 

 Luchtvervuiling is een allegaartje :  

 Stikstofoxiden 

 Zwaveloxyden 

 CO 

 Ozon 

 Complexe koolwaterstoffen 

 Zware metalen 

 Zwevend stof  

 … 

 











Luchtkwaliteit 

 Blootstellingsbereik : 3,4 tot 28,3 mg/m3 pm 2,5 

 

 Voor iedere toename van 10 mcg  

 Stijging cv aandoeningen van 25 % 

 Stijgt cv mortaliteit met 76 % 

 Neemt het risico op cva toe met 35 % 

 Intrastedelijke verschillen (locaal) is groter dan interstedelijke variaties (achtergrond) 

 Minder dan 100 m van verkeersas verdubbelt de cardiopulmonale mortaliteit 

 … En totale mortaliteit met 40 % 

 ... verdubbelt het aantal asthmatici 

 Maar longontwikkeling reikt tot 1500 m van snelweg 
 





Geluid 

 In de EU wordt 45 % van de bevolking blootgesteld 
aan een schadelijk niveau van verkeerslawaai (> 55 db 
volgens WHO). 

 Ontwikkelen 245000 mensen per jaar een CV-
aandoening hierdoor 

 Sterven 50000 mensen aan een fataal hartinfarct 
hierdoor 

 Dit geldt zowel voor lawaai overdag als ‘s nachts. 

 



Decibels 

Lawaai 

Dag 

Hinder 

Ziekte 

Slaapvers
toring 

Nacht 



Geluid 

 Waarom ? 

 Menselijk gehoor is een soort alarm 

Wij kunnen ons gehoor niet afzetten 

 Vooral de slaap is belangrijk : 

 Verschillende anabole activiteiten (GH piekt ’s nachts) 

 Bepaalde hersenfuncties zijn exclusief voorbehouden aan de slaap 
(ordenen, geheugen) 

 Slaap is essentieel voor optimalisatie van afweersysteem 

 Slaaptekort is versneld verouderen 
 







Geluid 

 Objectieve bepaling belangrijker dan 
subjectief maar… 

 Perceptieverschillen :  



Geluid 

 Implicaties voor beleid….. 

 Geluidsnormen 

 Economische activiteit 

 Transport 

 Scheiding verkeer/woongebieden 

 Respecteer de biologische klok 

 .... 

 



Groene ruimte 

 Weinig onderzoek 

 Toch … 



Verkeersmodaliteit  

 Tot nu toch slechts studies op beperkte schaal die wel een 
voordeel tonen. 

 Evenwel :  

 Vaak gebaseerd op labometingen van uitstoot 

 Veranderingen van transportmodaliteit is vaak verschuiven van… 



Verkeersmodaliteit 

 Safety by numbers 

 Investering in onze jeugd 

 Dramatische sociale impakt 

 Ziekteverzuim 

 



Verkeersmodaliteit 

 Brommers ?  

 Electrische fiets ? 

 Valhelm ? 



“ 

” 

Giving example is not a way in 

teaching, it is the only way 

Albert eistein 


