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Op de loop voor
een depressl
BIJ EEN DEPRESSIE RAAKT HET EVENWICHT IN DE
HERSENEN VERSTOORD. BEHANDELING MET ANTIDEPRESSiVA KAN DAT EVENWICHT HERSTELLEN.
DRIE KWARTIER HARDLOPEN WAARSCHIJNLIJK OOK.
TEKST: WILLEM KOERT
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epressie is een voiksziekte. Onger-eer een
op de zes wereldbewoners za1 in zijn let'en een

korte of Iangere periode depresslef zi,1n. zeggen
de statistieken. Die statistieken zeggen ook dat
depressie steeds vaker voorkomt. \\ aardoor dat
precies komt, daarover zijn de wetenschappers
het nog niet eens, maar fysiotherapeut Simon van
Woerkom heeft zo zijn vermoedens. 'De balans
tussen lichamelijke

7

en mentale activiteit

is zoek', zegt hij. 'Het
gros van de Neder-
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.BEWEGING

Simon vqn
Woerkom

landers is nauwelijks
Iichamelijk actief. De

heeft een fysiotheropieproktiik in Motden. Hii
begeteidt mensen met

enige afstanden die
zenog iopen, zijn die
van hun huiskamer

een stemmingstoornis

naar de koffiemachine, van hun voordeur naar de
auto, en van de parkeerplaats naar hun kantoor.
Natuurlijk werken ze hard, maar alleen met hun
hoofd, niet met hun lichaam. Aan het einde van
zo'n dag ben je moe, terwijl je lichaam nog niets
heeft gedaan. Op de lange termijn kan zo'n leefstijl je depressief maken.'
Van Woerkom is ervan overtulgd dat bewegen
niet alieen goed voor het lichaam is, maar ook
voor de hersenen. Milde depressies, en andere
stemmingsstoornissen zoals angsten en paniekaanvallen laten zich bestrijden door het herstellen van de balans. 'Dat komt neer op meer
bewegen', zegtYanWoerkom. 'Trek je sportschoenen aan en ga buiten een stuk hardlopen.
Zo simpel kan het zijn.'
Wetenschappers zijn er wel over uit dat het
bestrijden van depressies met sport zÍnvol is.
'Tenminste, voor mensen met een milde vorm van
depressie', vertelt de psychiater en Nijmeegse
hoogleraar chronische depressie Jan Spijker.

en teidt runningthero"
peuten op. Hij schreef
somen met psychioter
Brom Bokker het hondboek Runningtheropie.
Meer informotie:
www.runningtheropie.nl
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neert, gaat hardlopen,
verbetert zijn toe-

stand in zes tot tien
weken zienderogen',
schetst Spijker. 'De depressie verdwijnt niet,
maar verandert in een depressie waarbij je in
ieder geval weer aan het werk kunt. Hardlopen
Iost de depressie dus niet op, maar kan mensen
met een depressie wel een flinke duw in de goede
richting geven.'

Weinig serotonine
In het wetenschappelijk onderzoek waarop Spijker
zich baseert, kijken onderzoekers naar mensen
met een depressie die maximaal enkele maanden
hardlopen. Of een half jaar of, nog beter, een
heel jaar - hardlopen meer effect sorteert, weet
Spijker niet. Maar volgens een recente neurologische theorie is dat niet onmogelijk. 'We weten
al langer dat bij een depressie in de hersenen weinig van de neurotransmitter serotonine aanwezig
is', legt Spijker uit. 'Een aantal effectieve antidepressiva kan de serotoninespiegel verhogen, en
we vermoeden dat beweging hetzelfde effect kan
hebben. Een recentere theorie zegl dat depressies
ontstaan als de hippocampus, een deel van de
hersenen, krimpt.'

Volgens enl<ete studies helpt fitness net runningtheropeut Simon von Woerl<om.
zo goed tegen depressies o[s een loop'Don mis je voordeten die ie wet hebt
troining. En ook hÍer getdt dot vriiblijots je buiten octief bent.' 0ok btootvend bewegen weinig zoden oon de diik stetting oon dogticht heeft volgens
zet. Alleen wie drie l<eer per weel< oon
sommige studies nometijl< een milde
intensieve krochttroining doet, en trsint ontidepressieve werl<ing, en doglicht
met behoorlijl( zwore gewichten, mookt verhoogt de concentrotie serotonine in
volgens het onderzoel< l<ons op ver[ich. de hersenen.'Buiten troinen is boven'Een nodeeI von fitness is wel dot je
binnen moet troinen', zegt fysio- en

Het effect van beweging op depressie is niet
óensationeel, maar
wel relevant. 'Als
iemand met een
depressié die niet
meer goed functio-

EFFECT HEBBEN
ALS ANTIDEPRESSIVA

Fitness r/ersus hordlopen

ting von ktochten.

'Voor mensen met een ernstige depressie zijn
antidepressiva de meestgeschikte behandelvorm.
Of voor die groep beweging een goede aanvullende behandeling kan zijn, weten we niet. Er zijn
nog geen studies naar verricht. Dat komt waarschijnlijk doordat het moeilijk is die groep te
motiveren om te gaan hardlopen.'

dien wot gemol<ketijker vol te houden',
zegt V0n Woerkcm.'ln een natuurlijke
omgeving presteer je beter.'

De hippocampus speelt een sleutelrol bij het
opslaan en ophalen van informatie. Psychologen
hebben ontdekt dat dat proces bij mensen met een
depressie anders verloopt dan bij mensen zonder
depressie. Zowel bij het opslaan als het ophaien
van informatie geven de hersenen van mensen
met een depressie de voorkeur aan negatieve

informatie. Met cognitieve therapie kunnen
depressieve mensen zich bewust worden van dat
proces, en het leren bijsturen. 'Als die therapie
slaagt, kun je dat terugzien in de hersenen', zegt
Spijker. 'De hippocampus groeit. En het klinkt
misschien raar, maar we vermoeden dat bewegen

hetzelfde effect heeft: dat beweging de hippocampus iveer laat groeien.' Daarvoor ls wel een intensieve vorm van beweging nodig, zegt Spijker.
'We weten dat ook niet-intensieve vormen van
beweging het humeur verbeteren en depressies
kunnen verlichten, maar het meeste effect zien
we bij mensen die intensief bewegen. Dan moet je
denken aan hardlopen met een snelheid waarbij
geen gesprek meer is te voeren.'

Deskundige begeteidin g
Simon van Woerkom leert al sinds de jaren 90
mensen met een depressie hoe ze kunnen vechten
tegen een depressie door hard te lopen. Hij probeertze drie tot vier keer per week drie kwartier
tot een uur te laten rennen in een pittig tempo.
'Iemand die nooit aan hardlopen heeft gedaan
kan dat niet zomaar, maar zal dat stap voor stap
moeten opbouwen', zegtYanWoerkom. 'Dat gaat
sneller met deskundige begeleiding. Begeleiding
vermindert bovendien de kans op blessures.'
Mensen met een depressie geloven vaak minder
in hun eigen kunnen, vertelt Van Woerkom.Zeker
daarom hebben zebaat bij een degelijk trainingsschema, waarbij de inspanning geleidelijk wordt
opgevoerd en teleurstellingen uitblijven.

Van Woerkom begeleidt niet alleen mensen
met een stemmingsstoornis, maar leidt fysiotherapeuten en andere professionals al tien jaar op tot
runningtherapeut. 'Daar lopen er alzo'n 600 van
rond in Nederland', zegt hij. 'De interesse groeit.'
Dat komt niet alleen door de groei van het aantal
mensen met een depressie, maar ook doordat
steeds meer mensen met een depressie besluiten
die met sport te lijf te gaan.
'AIs je een milde depressie hebt, en niet onder
behandeling bent, zou ik eerst even contact met
de huisarts zoeken', adviseert Van Woerkom.
'Die kan bepalen of hardlopen geschikt voorje is,
en je vertellen waar je terechtkunt voor begeleiding.'Dat kan een onaÍhankelijk opererende
trainer of runningtherapeut zljn, maar ook de
GGZ.In veel gemeenten lopen bovendien projecten waarin mensen met stemmingsaandoeningen
in groepen gaan hardlopen.
Mensen met een ernstige depressie die al
onder behandeling zijn, maar daarbij willen
hardlopen, zouden eerst met hun behandelaar
contact moeten opnemen, adviseert Van Woerkom.
'Misschien besluit die dat hardlopen op dit
moment niet geschikt is, maar een sport als
fi.tness wel. Fitness kan ook goed werken.'r

on Spiiker is ots
psychioter verbonden

f

oon de Rodboud
universiteit Nijmegen
en oon GGZ Pro Persono.

Hij bestudeert depressie en ondere stemmingsstoornissen, en
pubticeerde onder
meer over het effect
von psychoformoco,
mindfutness, theropie
en beweging.
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