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Neuroloog Erik Scherder - regelmatig te gast bij DWDD - verwierf 
landelijke bekendheid met zijn heldere en gepassioneerde manier van 
praten over het brein. Hij heeft een missie die hij waar mogelijk onder 
de aandacht wil brengen: we moeten blijven bewegen. Dit is niet alleen 
gezond voor ons lichaam, maar vooral ook voor onze hersenen.

Het is een vreemd contrast: we weten allemaal dat lichaamsbeweging ons 
gezond houdt. Maar toch worden we wereldwijd steeds minder actief en 
steeds luier. “Uit onderzoek is gebleken dat een derde van de Nederlanders 
zeven tot zestien uur per dag zit” rekent Scherder voor. “Zitten is het nieuwe 
roken.” De bevlogen VU-wetenschapper wil met zijn publicaties en lezingen die 
trend tegengaan. “We wisten al dat overgewicht en obesitas tot de grootste 
bedreigingen van de gezondheid behoren, vanwege de risico’s op hart- en 
vaatziekten en hoge bloeddruk”, legt de hoogleraar uit. “De invloed op de 
hersenen is minder bekend.”

Een half uur per dag uit die luie stoel
Lichaamsbeweging houdt niet alleen ons lijf maar ook ons brein in conditie, 
bepleit de neuroloog. Dat blijkt steeds vaker en duidelijker uit wetenschappelijk 
onderzoek. “Beweging baat het brein, en daarmee de gezondheid, van de wieg 
tot het graf”, beklemtoont hij. “Als kinderen sporten worden ze slimmer, en 
wie meer beweegt, verkleint de risico’s op het ontwikkelen van dementie.” Het 
positieve effect wordt niet alleen gegeneerd bij personen die dagelijks topsport 
beoefenen. “Dit principe werkt ook al als mensen tijdens hun werkdag wat vaker 
gaan staan, of iets vaker op de fiets stappen of de trap nemen in plaats van de 
lift. Leer jezelf aan om een half uur per dag uit die luie stoel te komen.” Scherder 
is zelf ook groot fan van kauwgom kauwen. “Zelfs de kauwspieren kunnen al de 
cognitie verbeteren en de kans op ouderdomsziekten verminderen.”
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De hoogleraar, die zijn wetenschappelijke kennis enthousiast 
lardeert met ervaringen uit zijn eigen praktijk als onderzoeker, 
bepleit in zijn betogen en boeken dat de mensen op de 
plekken waar het minst bewogen wordt juist het meeste baat 
bij lichaamsbeweging hebben. “We zouden opklapbedden 
moeten hebben in de gevangenis, normale kleren in plaats 
van een pyjama in het ziekenhuis en meer aandacht voor 
beweging in een verpleeghuis. En met bedrust bij ziekte 
moeten we ook voorzichtiger zijn, want van in bed liggen 
is nog nooit iemand beter geworden”, is zijn overtuiging. 
Onderzoek heeft aangetoond dat bewegen positieve 
effecten heeft op ‘hersenziekten’ als dementie, Parkinson, 
Alzheimer, autisme en ADHD. “Hoewel de conclusies van de 
onderzoeken niet altijd even eenduidig zijn en er nog veel 
meer onderzoek nodig is, is het positieve effect van bewegen 
op de cognitie vooral zichtbaar bij mensen met een zittende 
leefstijl.”

Deze laatste definitie is van toepassing op een substantieel 
deel van de Nederlandse bevolking dat werkdagen slijt 
achter een bureau. “Werkgevers kunnen het bewegen van 
medewerkers op allerlei manieren bevorderen”, stelt Scherder. 
“Geef zelf het goede voorbeeld en neem de trap. Ga in de 
lunchpauze een wandeling maken. Zet fietstrappers onder je 
bureau neer. Maar zorg ook dat vergaderingen minder statisch 
worden: je kan zaken ook lopend bespreken.” Met dat soort 
initiatieven is heel veel winst te halen. “Het optimaliseren 
van het functioneren van het brein komt de productiviteit en 
efficiëntie op de werkvloer merkbaar ten goede.”

Iedereen kan zichzelf trainen
Het is vooral belangrijk oudere werknemers, die zijn 
vastgeroest in hun geijkte patronen, in beweging te houden. 
“Oudere mensen zijn minder gemakkelijk te motiveren voor 
nieuwe dingen of ideeën dan jongeren”, legt de neuroloog 
uit. “Maar iedereen kan zichzelf trainen om dat aangeleerde 
of vastgeroeste gedrag te remmen.” Hersenen bestaan uit 
verschillende gebieden met allerlei verschillende functies. 
Het deel aan de voorzijde van de schedel, de frontale lob, 
is belangrijk voor de controle over impulsen. Dat deel van 
de hersenen is op het 25ste levensjaar volgroeid, maar kan 
door training of stimulans soepel worden gehouden. “En 
dat biedt ruimte voor nieuwe, creatieve ideeën en impulsen. 
Door te bewegen en dus het vermogen om het remmen van 
ruis en oude gedachten te trainen en stimuleren, kunnen 
werknemers beter functioneren.”
 
Scherder pleit ervoor deze methode toe te passen 
in gevangenissen. In België wordt bijvoorbeeld 
geëxperimenteerd met strafvermindering voor 
gedetineerden die gaan lezen. “Een topidee”, vindt de 
neuroloog. “Op die manier leer je je eigen impulsen, die 
er meestal voor hebben gezorgd dat je in de gevangenis 
bent beland, beter te beheersen. Door te trainen plaats 
je een rem op die impulsen.” Maar deze theorie is ook 
van toepassing op minder extreme situaties. “Stel, je bent 
museumdirecteur. En je hebt een prachtige collectie. Dan is 
de kans groot dat je niet verder kijkt dan je eigen collectie. 
Je vertrouwt op wat je kent en gaat achterover zitten. Je zult 
eerst je eigen collectie en de bestaande gedachten daarover 
‘weg moeten remmen’ in je hoofd, voordat er weer ruimte 
komt voor nieuwe ideeën en plannen.”
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Rebooten
Niet alleen beweging kan trouwens die frontale lob stimuleren, maar de 
hersenen hebben af en toe ook rust nodig. “Niet alleen fysiek, maar ook 
geestelijk kan de boog niet doorlopend gespannen zijn. Dus bied werknemers 
de ruimte om af en toe dat hoofd even leeg te maken. Laat mensen af en toe 
verplicht tien minuten uit het raam kijken. Bouw pauzes in waarop medewerkers 
zichzelf even niet cognitief belasten. Iedereen kent het gevoel wel dat je de 
hele dag op een probleem zit te ploeteren, en je komt er maar niet uit.  
Tot je ’s avonds op de fiets zit of onder de douche staat en de eureka je opeens 
te binnen schiet. Dat komt puur doordat de hersenen even de kans hebben 
gekregen om te rebooten, door even wat lucht erbij te laten.”

In het boek Laat je hersens niet zitten gaat Erik Scherder 
dieper in op zijn theorieën over de relatie tussen bewegen 
en hersenactiviteit.

Gezonde, fitte werknemers zitten lekkerder in hun vel, 
zijn langer inzetbaar en presteren beter. Investeren in uw 
werknemers is dus niet alleen belangrijk voor uw mensen 
maar ook goed voor uw bedrijfsresultaat. Daarom helpt 
ONVZ u graag handen en voeten te geven aan vitaliteit 
in uw bedrijf. Met tools, een eigen team en eventueel ons 
netwerk als u dat wilt. Ontdek de gezondheidswinst van úw 
bedrijf op www.onvz.nl/werkgever


