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"Blijf bewegen maar overdrijf ook niet"
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Een op de drie Belgen krijgt te maken met artrose. Toch is die aandoening, die gewrichtspijnen veroorzaakt, preventief aan te
pakken. "Hoe meer je beweegt, hoe kleiner de kans dat je zware artrose krijgt", zegt Frédérique Neys, kinesiste bij Move to Cure. "Ook
als je het hebt, moet je blijven sporten."

Artrose ontstaat doordat er meer gewrichtskraakbeen verloren gaat dan dat er door het lichaam geproduceerd kan worden. Het
kraakbeen brokkelt af en soms verdwijnt het helemaal. Bij artrose vermindert ook de vloeistof die nodig is om het gewricht soepel te
laten draaien en om schokken op te vangen. Door de kraakbeenslijtage en het gebrek aan vloeistof gaan onze botten over elkaar
schuren, wat veel pijn veroorzaakt. Ook stijfheid en gezwollen gewrichten zijn symptomen. Artrose komt vooral voor in de gewrichten
van de handen, knieën, schouders, nek en heupen. Eén op de drie Belgen krijgt er ooit mee te maken, bij zeventigplussers is dat zelfs
bijna 80 procent, vrouwen iets meer dan mannen. Meestal doet de eerste pijn zich al voor tussen de leeftijd van 40 en 50 jaar, maar
de ziekte begint in de meeste gevallen al vroeger, zonder dat de patiënten er iets van merken. "Iedereen heeft artrose en naarmate je
ouder wordt, zal dat erger en erger worden", zegt Frédérique. "Door een bepaald gewricht veelvuldig te belasten, zal het proces ook
versneld worden. Helaas kan je er weinig aan doen. Het is zoals een auto: na jaren trouwe dienst komt daar ook slijtage aan. Maar er
moet wel een onderscheid gemaakt worden tussen de klassieke artrose en de reumatoïde artritis. Reuma is immers ook een vorm van
artrose, maar dat is een erfelijke aandoening die je al op heel jonge leeftijd kan krijgen. Er bestaat medicatie voor, maar eigenlijk staat
die nog niet voldoende op punt om een sluitend resultaat te bereiken."

Pijn als gids

Zowel artrose als reuma zijn behoorlijk pijnlijke aandoeningen, maar toch kan en mag dat geen beletsel zijn om te bewegen. "Pijn is
geen reden om niet aan sport te doen. Pijn is een gids, een leidraad om ons bewegingspatroon aan te passen", zegt Frédérique. "Ook
mét artrose en artritis mag je zonder probleem sporten. Meer zelfs, deze patiënten moéten sporten. Dat zal er immers voor zorgen
dat er weer voldoende vloeistof wordt aangemaakt in de gewrichten, waardoor ze beter op elkaar aansluiten en je dus minder pijn
hebt bij het bewegen. Als je sport, krijg je ook een natuurlijke impact op je gewrichten en daardoor gaan ze versterken. Mensen die
onvoldoende bewegen en de hele dag stilzitten, hebben een groter risico op artrose dan de actieve populatie."

"Als je artrose in de mate van het mogelijke wil vermijden, moet je dus bewegen. Gelukkig zitten we met een jonge generatie die
zich veel bewuster is van hun lichaam en die zich helemaal aan het herpakken is. Zij kennen de risico's van te weinig bewegen en
ondernemen echt wel actie."

Afwisseling

Wie gaat sporten met gewrichtspijnen, neemt het best een aantal regels in acht. Zo is een warming-up (voor) en een cooling-down (na)
bij het sporten altijd al belangrijk, maar zeker voor artrosepatiënten. "En kies geen sport die te veel impact heeft, zoals ultralopen", zegt
Frédérique. "Overdaad schaadt ook. Je moet dus geen tachtig kilometer per dag gaan rennen. Sport op een rustig niveau en stabiliseer
je prestaties, zodat je geen excessen hebt, want die betaal je achteraf altijd cash. Sporters die marathons lopen, hebben bijvoorbeeld
een veel groter risico op kraakbeenletsels, vooral aan de heupen en knieën. Ook voetballers hebben snel artrose in hun knie, gewoon
door de intensieve belasting. Wel goed is fietsen, zwemmen en wandelen. Daarbij doe je aan cardio- en duurtraining, maar het heeft
toch geen zware impact op je lichaam. Lopen en fitness in beperkte mate kunnen ook, net als tennis. Maar daarbij is er wel veel rotatie
in de knieën. In theorie kan eigenlijk elke sport, zolang je het maar met mate doet én voldoende afwisseling inbouwt."

***

Do sporten

Deze helpen pijn bij artrose verminderen:

zwemmen en aquarobics: Het water duwt je lichaam omhoog en biedt ondersteuning. Als je rustig beweegt, is de belasting op de
gewrichten minimaal, terwijl je wel je spieren traint. Bij aquarobics is het wel even opletten dat je jezelf niet gaat overbelasten, want
bewegen in het water gaat soms zo makkelijk dat je niet altijd voelt wanneer je over je grens gaat.

wandelen: De belasting op knie- en enkelgewrichten is klein. Hardlopen doe je beter niet, omdat je heupen, knieën en enkels de klap
moeten opvangen telkens als je de grond raakt.

Nordic walking: Door te wandelen met stokken, verbrand je ook meer calorieën dan bij gewoon wandelen.

fietsen: Je benen hoeven je lichaamsgewicht niet te dragen en dus is de gewrichtsbelasting minimaal. Ondertussen train je wel je
boven- en onderbenen en je kniegewricht.

yoga: Je benen in je nek leggen, zal misschien niet meer lukken, maar ook voor artrosepatiënten zijn er genoeg oefeningen die de
pijnklachten van artrose en artritis merkbaar verminderen. Een goede flexibiliteit is belangrijk bij artrose omdat het de mogelijkheid
geeft om een gewricht te ontlasten.
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***

Don't sporten

Van deze blijf je beter weg:

Intensieve balsporten, zoals voetbal, basket, honkbal, volleybal, tennis en squash

Vechtsporten, zoals judo, karate of jiu jitsu

Wintersporten, zoals skiën, snowboarden en langlaufen

Krachtsporten, zoals gewichtheffen en bergbeklimmen

Ook opletten met fitness. Als je slecht begeleid wordt, bestaat de kans dat je de artrose alleen maar erger maakt. Een goed schema
waarmee je wel de spieren, maar niet de gewrichten belast, is noodzakelijk.

INGE STIERS
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