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GEZOND 
LEVEN
Zo doet de dokter het

Berendokter 
neemt angst weg
GENEES JE 
KNUFFEL

Het is weer lente
HATSJOE!
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We weten allemaal dat gezond leven belangrĳ k is. Maar 
hoe pak je dat aan? We vroegen het vier LUMC’ers en die 
vertellen hoe zĳ  het doen. U krĳ gt tips van een dokter die 
elke dag naar het werk fi etst (vanuit Den Haag!), van twee 
wetenschappers van wie er een onderzoek doet naar de 
biologische klok en de ander naar hoe mensen gezond oud 
kunnen worden, en van een fysiotherapeute die zoveel 
mogelĳ k suiker-, zuivel- en tarwevrĳ  eet.
TEKST: JULIE DE GR A AF > FOTO'S: ARNO MASSEE

ZO BLĲ FT DE 
DOKTER ZELF 
GEZOND
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MAURICE BIZINO () 
arts in opleiding tot specialist en promo-
vendus, traint voor de triatlon. Hĳ  fi etst 
vrĳ wel iedere dag zo’n  kilometer.

“Ik kom meestal op mĳ n racefi ets naar het 
LUMC. Dat bevalt enorm goed, zeker als ik 
bedenk dat ik anders in de fi le zou staan of 

met een overvolle trein zou reizen. Ik woon in Den 
Haag en heb twee routes: de korte route langs de 
Rĳ ksstraatweg van zo’n  kilometer en een langere 
route door de duinen van  kilometer. Sinds een 
paar jaar train ik voor triatlons en probeer ik in het 
weekend ook te rennen en te zwemmen. Een enkele 
keer ga ik doordeweeks hardlopen  naar mĳ n werk. 
Dan jog ik van huis naar het station, pak ik de stop-
trein, stap ik in Voorschoten uit en ren ik weer ver-
der. In totaal heb ik dan toch mooi  kilometer 
gelopen voordat ik achter mĳ n bureau ga zitten. 
Eigenlĳ k ben ik ervan overtuigd dat de bekende 
norm van  minuten bewegen per dag te weinig is. 
Ik sport gemiddeld ruim een uur per dag en volgens 
mĳ  is dat de manier om veranderingen in je lichaam 
teweeg te brengen die je beschermen en gezond 
houden. Mensen vragen weleens waar ik de tĳ d van-
daan haal om zoveel te sporten, maar omdat ik het 
combineer met mĳ n woon-werkverkeer, ben ik er 
geen extra tĳ d aan kwĳ t. Van deur tot deur ben ik 
met de auto, de trein of met mĳ n racefi ets even snel. 
Sterker nog, vaak ben ik zelfs sneller met de fi ets. 
Mĳ n vriendin werkt ook in het LUMC en zĳ  gaat met 
de auto. Als we ‘s ochtends tegelĳ kertĳ d vertrekken, 
ben ik soms al aan het werk als zĳ  nog in de fi le 
staat.
Mĳ n tip voor mensen die meer willen bewegen, is: 
leg de lat niet te hoog en kies een activiteit die je 
leuk vindt. Mensen denken vaak dat je jezelf uren in 
de sportschool moet afbeulen om fi t te worden, maar 
als je geen plezier hebt in wat je doet, houd je dat 
nooit lang vol. Pak eens wat vaker de fi ets in plaats 
van de auto, of ga lopend naar je werk in plaats van 
met de bus. Als je dat regelmatig doet, merk je bin-
nen de kortste keren al verschil.” 

‘Mijn tip voor 
mensen die meer 
willen bewegen, 
is: leg de lat niet 

te hoog en kies een 
activiteit die je 

leuk vindt.’
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JOKE MEĲ ER () 
is Hoogleraar Neurofysiologie en doet 
onderzoek naar onze biologische klok. Ze 
weet als geen ander hoe belangrĳ k een 
goede balans  tussen licht en donker is. 

“We hebben allemaal een biologische 
klok in onze hersenen die een ritme 
aangeeft van ongeveer  uur per dag. 

Ons lichaam is erop gebouwd om binnen dat ritme te 
functioneren. Overdag maken we bĳ voorbeeld enzy-
men aan die ons eten beter verteren, terwĳ l ‘s nachts 
juist de hersencentra actief zĳ n die we nodig hebben 
om te kunnen slapen. Sinds een jaar of tien weten we 
dat ons bioritme heel belangrĳ k is voor onze 
gezondheid. Het verstoren van je ritme kan leiden 
tot hart- en vaatziektes, suikerziekte of depressies. 
Helaas wordt in de huidige samenleving ons  uurs-
ritme op steeds grotere schaal verbroken: we werken 
in ploegendiensten, vliegen naar andere tĳ dzones en 
blĳ ven langer op. Ook wordt de verlichting in huis 
steeds feller en laat licht nu net het meeste invloed 
hebben op je biologische klok. Als je het licht ziet op 
momenten dat het eigenlĳ k donker moet zĳ n, wordt 
je ritme verstoord. Terwĳ l licht overdag juist goed is 
voor je biologische klok. Licht is dus niet per se 
gezond of ongezond, maar heeft twee kanten: het is 
goed tĳ dens de dag en slecht tĳ dens de nacht. 
Ik houd erg van een lichte omgeving en doe 's avonds 
heus wat lampen aan, maar wel minder fel dan ik 
vroeger deed. En ik let er goed op dat ik 's ochtends 
meteen licht krĳ g bĳ  het opstaan. Behalve voor je 
biologische klok is het ook belangrĳ k om overdag 
voldoende licht te krĳ gen omdat je hersenen dan 
beter functioneren. Gelukkig heb ik een lichte werk-
kamer met grote ramen. En als ik 's avonds een keer 
wat langer doorwerk, dan ga ik thuis in een goed ver-
lichte kamer zitten zodat ik helder blĳ f. 
Naast licht speelt beweging ook een belangrĳ ke rol. 
Bewegen activeert bepaalde hersennetwerken en 
versterkt de werking van je biologische klok. Waar je 
van stilzitten suffi  g wordt, houdt beweging je juist 
wakker. Ik sport zelf regelmatig: ik schaats in de 
winter, tennis in de zomer, zit op conditietraining en 
op ballet. Ach, uiteindelĳ k gaat alles hand in hand. 
Genoeg daglicht, genoeg beweging, goed slapen; het 
helpt allemaal mee om je gezond te houden. Mĳ n 
advies is dan ook om op al die vlakken een beetje 
alert te blĳ ven. Maar niet te verkrampt hoor, het 
moet wel leuk blĳ ven.” 

‘  Genoeg daglicht, 
genoeg beweging, 
goed slapen; het 
helpt allemaal mee 
om je gezond te 
houden.’
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‘ Ons lichaam is 
erop gebouwd 
om net iets meer 
te eten dan goed 
voor je is.’

DAVID VAN BODEGOM () 
is als Verouderingswetenschapper verbon-
den aan de Leyden Academy on Vitality and 
Ageing en de afdeling Ouderengenees-
kunde van het LUMC. Hĳ  onderzoekt hoe 
mensen gezond oud kunnen worden en 
heeft talloze tips en trucs voor een gezonde 
levensstĳ l. 

“In Nederland lĳ den veel -plussers aan 
ouderdomsziektes zoals hart- en vaatziek-
tes, botontkalking of ouderdomsdiabetes. 

Veel mensen denken dat het nu eenmaal bĳ  het 
ouder worden hoort, maar ik heb onderzoek gedaan 
onder oudere mensen in Ghana (Afrika) en bĳ  hen 
komen deze ziektes nauwelĳ ks voor. Zĳ  worden 
gezond gehouden door hun omgeving. Waar we in 
Nederland vaak de hele dag zitten en als tussen-
doortje een croissant eten, zĳ n mensen op het Gha-
nese platteland de hele dag in beweging en eten ze 
nooit te veel. 
In rĳ ke Westerse landen is het lastig om gezonde 
gewoontes te handhaven. Iedereen weet dat je iedere 
dag twee ons groente zou moeten eten en elke dag 
moet bewegen... maar bĳ na niemand doet het. En 
dat is ook niet zo gek, want ons lichaam is erop 
gebouwd om net iets meer te eten dan goed voor je 
is en je energie te sparen. In de oertĳ d was het juist 
handig om een extraatje te hebben voor het geval je 
de dag erna niets zou eten. Gelukkig kunnen we 
onze omgeving zo aanpassen dat ons lichaam min-
der snel verleid wordt. Zet bĳ voorbeeld in plaats van 
een grote pot snoep een schaal fruit neer. En leg als 
bedrĳ f geen kroketten in de kantine, maar verse 
groente. Het zĳ n dit soort kleine aanpassingen die 
op langere termĳ n een groot verschil maken. Ik pas 
er veel toe in mĳ n eigen leven. Zo hebben we bĳ  ons 
thuis kleine bordjes, omdat je daarvan zonder dat je 
het door hebt een stuk minder eet. Ook staat onze 
thermostaat nooit hoger dan  graden; dan moet je 
lichaam net iets harder werken om je op tempera-
tuur te houden. Op mĳ n werk heb ik sinds een 
jaar een sta-bureau. Een paar uur per dag 
achter je computer staan is veel gezonder 
dan alsmaar zitten. Mĳ n collega’s moesten 
er in het begin om lachen, maar zĳ n inmid-
dels ook allemaal overgestapt. We hebben 
zelfs een vergadertafel op stahoogte. Of 
neem beweging: zelf houd ik niet zo van spor-
ten, ik vind het zonde van mĳ n tĳ d en beleef er 
geen plezier aan. Maar ik moet 's ochtends toch naar 
mĳ n werk, dus pak ik de fi ets van Den Haag naar Lei-
den in plaats van de auto. Dan hoef ik 's avonds niet 
meer naar de sportschool en kan ik lekker op de 
bank zitten.”

Samen met 
hoogleraar oude-

rengeneeskunde Rudi 
Westendorp schreef David 

van Bodegom het boek ‘Oud 
worden in de praktĳ k, laat 

de omgeving het werk 
doen’.
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‘Als fysiotherapeut 
weet ik natuurlijk 

heel goed wat 
sporten allemaal 

voor je kan doen.’

JUDITH GEERTSMA () 
is fysiotherapeut en een paar keer per week 
in de sportschool te vinden. Daarnaast eet 
ze zoveel mogelĳ k suiker-, zuivel- en 
 tarwevrĳ . 

“Ik beweeg veel en eet bewust. Als fysiothera-
peut weet ik natuurlĳ k heel goed wat spor-
ten allemaal voor je kan doen. En door mĳ n 

werk in het ziekenhuis zie ik helaas maar al te vaak 
wat ongezond leven met je kan doen. Ik heb door de 
jaren heen veel verschillende sporten beoefend en 
ben uitgekomen bĳ  mixed martials arts; een combi-
natie van vechtsporten waarbĳ  je niet echt in 
gevecht bent, maar wel op intensieve wĳ ze met 
iemand spart. Ook heb ik een paar jaar terug mĳ n 
eetpatroon omgegooid. Mĳ n zoontje, inmiddels vĳ f 
jaar oud, kreeg als baby namelĳ k erge eczeem en 
astmaklachten. Iets wat ik zelf als klein kindje ook 
heb gehad, zĳ  het in mindere mate. Bĳ  mĳ n zoontje 
kon er lange tĳ d geen oorzaak gevonden worden, tot 
ik via de huisarts bĳ  een voedingsdeskundige terecht 
kwam. Ik ontdekte dat veel mensen, onder wie mĳ n 
zoontje en ik, bepaalde voedingsmiddelen niet goed 
kunnen verdragen. Het gaat dan meestal om suiker, 
tarwe, zuivelproducten en varkensvlees. Toen mĳ n 
zoontje , was, ben ik deze voedingsmiddelen gaan 
uitsluiten. We eten sindsdien vooral veel groente, vis 
en fruit, en alles bĳ  voorkeur biologisch en van het 
seizoen. Tegenwoordig is het mĳ n tweede natuur 
geworden, maar het was wel even wennen. We ont-
bĳ ten met gebakken groente of rĳ stwafels met sui-
kervrĳ e jam in plaats van een boterhammetje met 
kaas. Als tussendoortje bak ik koekjes van amandel- 
en boekweitmeel met biologische honing. ‘s Middags 
eten we omelet met gebakken groente en ‘s avonds 
maak ik nog meer groente met een stukje vis of kip. 
Deze nieuwe manier van eten heeft ons leven com-
pleet veranderd: mĳ n zoontje gebruikt al een jaar 
geen astmamedicĳ nen meer en zĳ n eczeem is hele-

maal verdwenen. Ik heb me nog nooit zo fi t 
gevoeld: ik heb geen last meer van eczeem of 

een opgeblazen gevoel, heb energie voor 
tien en ben spontaan vĳ f kilo afgevallen.
Heel af en toe zondig ik nog. Bĳ voor-
beeld als een patiënt naar huis mag en 
op taart trakteert. Ik neem dan een 
stukje, ook al weet ik dat ik last zal krĳ -

gen van een suikerdip en buikpĳ n. Ach, 
als het écht lekkere taart is, heb ik dat er 

wel voor over. En dan eet ik de rest van de 
maand gewoon weer gezond.” ll

Benieuwd 
naar Judiths 

recepten? 
We publiceren er de 

komende tĳ d een paar op 
onze Facebookpagina. 

Ga naar 
www.facebook.com/

lumc.nl 
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