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Langer

We leven met z’n 
allen steeds langer,  
maar minder gezond. 
Met deze tips kun je 
niet alleen extra jaren 
op de teller krijgen,  
je voegt vooral  
gelukkigere  
jaren toe.

20  
tips

VOOR EXTRA 

GEZONDE 

JAREN
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Onze experts
WIM DERAVE 

Professor op het departement  

beweging- en sportwetenschappen 

aan de Universiteit van Gent.

•
MICHAËL SELS 

Hoofddiëtist verbonden aan het 

Universitair Ziekenhuis Antwerpen 

en auteur van ‘Lekker lang leven’, 

met meer dan 50 recepten 

 (Uitgeverij Van Halewyck).

•
LEO BORMANS 

Schreef al veel boeken over geluk. 

Zijn ‘Word Optimist’ is een aanrader 

voor wie gelukkiger in het leven wil 

staan (Uitgeverij Lannoo).

•
STEVEN LAUREYS 

Bekende neuroloog, hersenweten-

schapper. Hij schreef ‘Ons briljante 

brein’ en ‘Het no-nonsense medita-

tieboek’ over het effect van medita-

tie, met toegankelijke oefeningen 

(Uitgeverij Borgerhoff  

& Lamberigts).

We vertellen wellicht niks nieuws 

als we zeggen dat regelmatig be-

wegen een noodzaak is om gezond 

oud te worden. Maar pas de laat-

ste jaren beginnen we te ontdek-

ken waarom dat zo is, vertelt  

prof. dr. Wim Derave: “Een van de 

meest recente inzichten is dat be-

paalde cellen in ons lichaam in 

staat zijn om afwijkende cellen 

–kankercellen dus– op te sporen 

en te elimineren. Dat zijn eigen-

lijk onze ‘politiecellen’. Door re-

gelmatig te bewegen, werken die 

cellen sneller en zijn ze sterker. 

Op die manier boosten we dus 

ons immuunsysteem. We weten 

dat bij de helft van de kankers  

beweging een beschermend effect 

heeft. Bij sommige kankers, zoals 

darm- en borstkanker, kan bewe-

ging het risico zelfs met dertig tot 

veertig procent doen dalen. En er 

zijn nóg positieve effecten van be-

wegen: ons hart wordt groter en 

sterker, je verhoogt de goeie 

cholesterol en je vermindert het 

risico op diabetes met maar liefst 

vijftig procent. Uit onderzoek 

weten we dat beweging drie tot 

vier gezonde jaren toevoegt.”

Doe aan 
krachttraining

Wim Derave: “Spieren, gewrich- 

ten en botten worden zwakker 

met het ouder worden. Vanaf 

ons dertigste raken we elke tien 

jaar vijf procent spiermassa 

kwijt. Daarom is het belangrijk 

om je spieren te trainen. Denk 

vooral aan het soort beweging 

waar je zogenaamde ‘impact’ 

hebt –bij lopen en springen heb 

je dat bij elke landing. Dat werkt 

beter dan sporten waar je geen 

impact hebt, zoals fietsen en 

zwemmen. Maar het allerbeste 

is om je spieren sterk te belas-

ten. Dat kan door krachtoefe-

ningen te doen in de fitness of 

door te spitten in je tuin.”

Beweeg elke dag  
een halfuurtje

Wim Derave: “De 
WHO raadt kinde-
ren aan om één uur 
per dag matig tot 
intensief actief te 
zijn, voor volwasse-
nen geldt de richt-
lijn van 150 minuten 

per week, ongeveer 
een halfuurtje per 
dag, dus. En bewe-
gen, dat is niet 

enkel jezelf in het 
zweet joggen. Wan-
delen, je gras afrij-
den, de fiets nemen, 
rechtopstaand wer-
ken in plaats van de 
hele dag te zitten… 
zeker voor mensen 
die weinig actief 
zijn, kunnen zulke 
dingen al een  
verschil maken.”

Begin vandaag 
nog (ja, nú!)

Er is niks dat we zo vaak uit-
stellen als (starten met) bewe-
gen. Maar elke stap telt, op  
elke leeftijd. Wim Derave:  
“Het is nooit te laat om te be-
ginnen. Je lichaam behoudt op 
elke leeftijd haar vermogen om 
spieren op te bouwen en zich 
aan te passen aan beweging, 
dat verleren we nooit.”

LIBELLE   
STAPT MEE

Begin vandaag nog met je 

nieuwe, gezonde leven en 

schrijf je in voor de Libelle 
Vriendinnen Wandelchallenge, 

waarbij we met 500 Libelle 

vriendinnen binnen de  

30 dagen 25.000 km willen 

stappen. Dat betekent 50 km 

in een maand. Best haalbaar en 

je doet het niet alleen!  

Libelle motiveert en inspireert 

en alle wandelvriendinnen 

steunen vooral ook elkaar. Je 

krijgt berichtjes, waarin we je 

opdrachtjes geven, en je kunt 

je ervaringen delen met de an-

dere vriendinnen. De uitdaging 

duurt 1 maand, maar je kunt op 

elk moment instappen.

Inschrijven kan gratis op  
libelle.be/vriendinnen

+

3 à 4 
gezonde 

jaren
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“Bijna de helft van de Belgen is te 

zwaar”, zegt diëtist en auteur  

Michaël Sels. “Mensen met obesitas 

sterven niet alleen sneller, zwaar-

lijvigheid is ook een voorloper van 

heel wat hart- en vaatziekten en 

kankers. Onderbouwde studies 

claimen dat je vijftien gezonde le-

vensjaren kunt winnen door naar 

je voeding te kijken. Uit recente cij-

fers blijkt dat een op de tien Belgen 

aan de cholesterolverlagers zit. 

Terwijl medicatie niet de eerste 

stap moet zijn in de preventie van 

hart- en vaatziekten, met voeding 

kun je al veel bereiken.”

Ga nooit met  
honger van tafel

Michaël Sels: “Het belangrijk-
ste zijn je hoofdmaaltijden. Het 
heeft geen zin om pasta, aard-
appelen of rijst te schrappen,  
’s middags enkel soep te eten 
zonder brood als je twee uur 
later scheel ziet van de honger.”

Eet meer 
groenten  

en fruit
Michaël Sels: “In België eet 

amper tien procent van de 

mensen genoeg fruit, slechts 

vijf procent krijgt z’n dosis 

groenten binnen. Een dieet 

focust vaak op minder– min-

der suiker, minder koolhydra-

ten –maar als je focust op 

méér– meer groenten en 

meer fruit –  dan heeft dat al 

implicaties op je eetpatroon. 

Het voordeel van groenten 

en fruit is dat ze weinig ener-

gie bevatten in vergelijking 

met hun volume en dat ze 

een verzadigd gevoel geven.”

Stop met  
‘grazen’

Michaël Sels: “Veel mensen 

eten de hele dag door.  

’s Morgens een XL-koffie met 

roze suikerbollen, een uur 

later een yoghurtje, dan een 

stuk cake… ‘Grazen’ noem  

ik dat. Ze halen meer energie 

uit tussendoortjes dan uit 

hun maaltijd.”

Focus op je eetpatroon,  
niet op voedingsstoffen

Michaël Sels: “Vroeger 

keek men naar het effect 

van voeding op onze ge-

zondheid zoals men medi-

cijnenonderzoek doet: een 

bepaalde voedingsstof– 

bijvoorbeeld polyfenolen 

–en het effect ervan op 

hart- en vaatziektes. Poly-

fenolen vind je in broccoli, 

groene thee, kurkuma, 

rode wijn... Het probleem 

is: wij eten geen polyfeno-

len op zich. Je hebt nu veel 

rare en tegenstrijdige the-

orieën over voeding omdat 

er vaak alleen naar de voe-

dingsstoffen wordt geke-

ken, niet naar het hele  

verhaal. Mensen die een 

dieet volgen met focus op 

bepaalde voedingsstoffen 

hebben anderhalf jaar later 

een slechter eetpatroon 

dan ervoor. Daarom zeg ik: 

streef een gezond menu 

na. Een mediterraan dieet 

met veel (vette) vis, gezon-

de oliën, veel fruit en 

groenten, is prima.”

Drink  
meer water

Michaël Sels: “Water, water en de 

rest komt later: dat geldt niet enkel 

bij brandwonden. Bij elke maaltijd 

een groot glas water is een manier 

om aan het einde van de dag aan je 

anderhalve liter te komen.”

Eén dag = veggiedag

Michaël Sels: “Voeding lijkt wel 
de nieuwe religie. En net zoals in elke 
religie zien we extremen: mensen die 
héél ongezond eten, en mensen die zo 
gezond gaan dat het ook weer nadelig 
wordt. Ik pleit voor de middenweg. Je 
hoeft geen veganist te worden, door één 
dag in de week vegetarisch te eten zet je 
al een stap vooruit. Maar doe dat dan 
ook goed. Veel kant-en-klare groente-
burgers bevatten vooral meel en krui-
den, terwijl je heel simpel zelf veggie 
kunt koken mét veel groenten.”

Varieer 
meer 

Michaël Sels: “Er is een studie 

gedaan: als je een kommetje 

vult met M&M’s in de vijf 

kleuren, zijn mensen geneigd 

om er meer van te eten dan 

wanneer je een kommetje 

vult met enkel blauwe of gele. 

Hetzelfde geldt voor snoep. 

Al die snoepjes smaken het-

zelfde, maar de verscheiden-

heid in vorm en kleur zet aan 

tot scheppen en veel eten. 

Dat principe kun je ook om-

gekeerd toepassen: als je  

altijd een rijk gevulde fruit-

mand op tafel hebt staan met 

veel verschillende soorten en 

kleuren, zet dat aan tot eten.”

+
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Wacht niet 
tot later

Leo Bormans: “De top 5 van 

wat mensen wereldwijd ge-

lukkig maakt, is op de eerste 

plaats hun gezondheid, dan 

familie, gevolgd door hun 

economische situatie, een 

sociaal netwerk en vrijetijds-

besteding. Wacht dus niet 

met reizen, een hobby of 

me-time tot na je pensioen. 

Mensen denken vaak pas na 

een ingrijpende gebeurtenis 

– een sterfgeval, een schei-

ding – ‘nu moet ik anders 

gaan leven.’ Maar dat zijn 

keuzes die je ook vroeger  

al kunt maken.”

Zorg voor mooie  
herinneringen

Leo Bormans: “Wat zou 

je meenemen als je huis 

morgen in brand staat? 

Die vraag hebben on-

derzoekers gesteld aan 

een groep mensen met 

ongeveer dezelfde ach-

tergrond. Zij die hun 

dure materiële spullen 

wilden meenemen, 

waren opvallend minder 

gelukkig dan zij die 

enkel hun fotoalbum 

wilden redden. Herinne-

ringen, het verhaal dat 

we geschreven hebben 

met onze kinderen en 

kleinkinderen, met 

vrienden, dáár worden 

we gelukkig van. Niet 

van consumeren. Uit 

alle geluksonderzoeken 

blijkt dat rijke mensen 

niet gelukkiger zijn, ze 

zijn vaak zeer afhankelijk 

van consumptie in ver-

gelijking met anderen.”

Geniet van  
simpele dingen

Leo Bormans: “Het is cliché, 
maar zo waar. Gun jezelf het 
voorrecht om te genieten van 
eenvoudige zaken. De natuur is 
wondermooi en gratis. Een 
schouderklopje geven en krij-
gen kan zoveel deugd doen.  
Het zijn simpele dingen, maar 
we weten dat ze werken voor  
je geluksgevoel.”

Blijf  
leergierig

Leo Bormans: “Oudere mensen 
denken vaak dat ze alles al ge-
zien hebben. Maar we weten dat 
het beloningssysteem in ons 
brein begint te werken als we 
iets nieuws leren. Iets opsteken 
uit een boek of een lezing, leren 
skypen tijdens corona... dat 
maakt ons gelukkig.”

Bouw een 
gevarieerd 

netwerk uit
Leo Bormans: “Voor alle men-

sen is een sociaal netwerk 

een bron van geluk. Enerzijds 

om emoties mee te delen 

– samen lachen en huilen –en 

anderzijds om op te kunnen 

steunen voor praktische hulp. 

Mensen denken vaak dat 

geluk gaat over ‘mijn dingen’, 

maar het gaat over ‘andere 

mensen’. Dat noemen wij  

‘sociaal kapitaal’. En ook voor 

dit soort beleggingen geldt: 

spreid je risico. Investeer niet 

in één relatie met één buur-

man, die ene partner of 

vriend. Als die ene wegvalt, 

heb je niemand meer. Dus 

bouw een gevarieerd netwerk 

uit. Het is van mensen met 

een andere achtergrond, reli-

gie, hobby... dat we het meest 

leren. En investeer in die 

vriendschappen. Wees geen 

vriend die er alleen is als het 

goed gaat, of slecht.”

Geluksonderzoeker Leo 

Bormans: “De Universiteit van 

Boston onderzocht tien jaar lang 

de levensloop van meer dan 

70.000 mensen. Optimisten blij-

ken gemiddeld zo’n dertien pro-

cent langer te leven dan pessimis-

ten. Nu, ik wil daar meteen bij 

vermelden: een mens is geen sta-

tistiek. Ik ken jammer genoeg ook 

vrolijke mensen die jong gestor-

ven zijn. Maar een hoopvolle le-

venswijze geeft je meer kansen op 

een gelukkig leven. Niet omdat je 

je huis vol positieve spreuken 

hangt, maar omdat je een gezon-

dere levensstijl hanteert dan men-

sen die zeggen dat ze er toch niets 

aan kunnen doen. Optimisten 

drinken en roken minder, bewe-

gen meer, zijn mentaal actief, 

hebben een groter netwerk... Je 

kunt dus niet zomaar zeggen 

‘word optimist en je leeft tien jaar 

langer’. Je moet ook effectief iets 

dóén. In elk geval: over het alge-

meen leven optimisten gemiddeld 

gezien langer én voegen ze aan de 

toegevoegde jaren vooral ook 

meer levenskwaliteit toe voor 

zichzelf en anderen.”

+

8  
gezonde 

jaren

Investeer in

Mediargus met docroom pdf



Doe alles met aandacht
Steven Laureys: “Het heeft geen zin om elke dag  

een half uur in de lotushouding te mediteren en vervolgens  
de hele dag gejaagd rond te lopen. Mindfulness heeft te maken 
met aandacht schenken aan datgene waar je mee bezig bent. 
Dus ook lopen, zwemmen, een mondmasker naaien, tekenen, 
muziek maken, koken, met de kinderen spelen, een wijntje 
drinken… het zijn allemaal manieren om in een ‘flow’ in  
het hier en nu te geraken.”

Zoek een 
vorm van 

breingymnastiek 
die bij je past
Steven Laureys: “Mensen vra-

gen vaak een pilletje bij stress-

klachten of slaapproblemen. Ik 

breng geen makkelijke bood-

schap door te pleiten voor me-

ditatie. Maar je hoeft het niet 

als een monnik te doen om de 

positieve veranderingen ervan 

te ervaren. Er zijn vandaag zo-

veel manieren om aan mentale 

gymnastiek te doen, van simpe-

le ademhalingsoefeningen tot 

yoga, hartcoherentie, transcen-

dente meditatie… Je kunt het 

alleen doen of in groep, met 

een app, een coach... Sommige 

mensen worden heel zenuw- 

achtig van de ene of andere 

manier, het is gewoon zoeken 

naar een vorm die bij je past.”

Doe er nog  
enkele jaartjes bij!

Drink (groene) thee
Een Chinees onderzoek volgde meer 

dan honderdduizend mensen gedu-

rende zeven jaar. Mensen die meer 

dan drie koppen thee per week drin-

ken, leven gemiddeld anderhalf jaar 

langer omdat het aantal beroertes af-

neemt, zo bleek uit de studie. En dan 

gaat het voornamelijk om mensen die 

groene thee drinken, omdat die  

bepaalde gezonde stoffen bevat die 

niet in zwarte thee zitten.

Neem een  
koude douche

Volgens een onderzoek van het 

Academisch Medisch Centrum in 

Amsterdam heeft koud douchen 

positieve effecten op de gezondheid.  

Een koude douche verbetert je 

bloedsomloop en zou op je immuun-

systeem werken, waardoor je minder 

snel en minder ernstig ziek wordt.  

De onderzoekers waarschuwen wel 

dat koude douches voor mensen met 

ernstige gezondheidsklachten niet 

aangewezen zijn.

Haal een  
hond in huis

Hondeneigenaars hebben 24 procent 

minder kans om vroegtijdig te overlij-

den. Het is vooral goed voor ons hart: 

mensen die een hond in huis hebben, 

lopen 31 procent minder kans op 

sterfte door cardiovasculaire aan-

doeningen. Want viervoeters vragen 

om dagelijkse wandelingen, wat zorgt 

voor een betere conditie, een lagere 

bloeddruk en betere cholesterol. Het 

gezelschap van een hond verhoogt 

bovendien ook ons mentaal welzijn en 

geeft, vooral ouderen en alleenstaan-

den, een doel om buiten te komen.
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UIT ONDERZOEK BLIJKT  

DAT MENTALE OEFENINGEN 

GOED ZIJN VOOR JE FYSIEKE 

EN GEESTELIJKE  

GEZONDHEID, MAAR ER IS 

NOG ONVOLDOENDE  

BEWIJS OM TE WETEN HOE 

GROOT DIE IMPACT JUIST IS.  

Neuroloog Steven Laureys:  

“Vroeger dacht men dat ons DNA 

alles bepaalde, nu weet men dat dat 

niet klopt. Hóé we ouder worden, 

daar kunnen we dus wel degelijk zelf 

een rol in spelen. Ik doe met mijn 

team onderzoek naar de effecten 

van mentale oefeningen. Het is 

geen levenselixir, maar het heeft 

een positieve impact op je hersen-

activiteit en op het normale verou-

deringsproces. Ook bij dementie 

zien we dat het een positieve rol kan 

spelen, net als bij stress. Ons DNA 

heeft een soort kapjes die ons be-

schermen. Die kapjes worden klei-

ner naarmate we ouder worden, 

daar is niks aan te doen. Maar dat 

proces versnelt onder invloed van  

chronische stress.”

+

extra  
jaren

Hou je

in vorm
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