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Bewegen en luchtkwaliteit: 10 tips

1 Denk na over de 
locatie en route

Als je gaat bewegen in de stad, 
maak dan zoveel mogelijk gebruik 
van parken, openbare ruimtes en 
wegen met zo min mogelijk verkeer 
en daardoor zo min mogelijk 
uitstoot. Steeds meer onderzoeken 
wijzen uit dat een groene omgeving 
bijdraagt aan onze gezondheid.

2 Houd een gezonde 
afstand van de weg

Als je buiten fietst, hardloopt 
of wandelt, probeer dan 
zoveel mogelijk drukke wegen 
te vermijden. Onderzoeken 
hebben aangetoond dat de 
luchtvervuiling veel erger is 
bij drukke wegen, maar dat de 
vervuiling steeds verder afneemt 
naarmate je afstand tot de weg 
groter is. Zo is de luchtvervuiling 
op 1 tot 2 meter afstand van het 
verkeer al minder erg. Het zou 
nog beter zijn om een parallelle 
weg te nemen die rustiger en 
veiliger is.

3 Blijf niet achter 
voertuigen hangen

Als je fietst, jogt of wandelt in 
de buurt van auto’s, motoren, scooters, 
vrachtwagens of andere voertuigen, 
adem je een hoge concentratie vervuilde 
lucht in, wat schadelijk kan zijn voor je 
longen. Houd afstand en blijf niet achter 
deze voertuigen hangen maar haal ze op 
een veilig moment in om je blootstelling 
aan vervuilde lucht te verkleinen.

4 Vermijd drukke 
wegen met hoge 
gebouwen

Luchtvervuiling blijft vaak 
hangen bij wegen met hoge 
gebouwen. De luchtkwaliteit 
bij dit soort wegen is meestal 
slecht waardoor je ze beter 
kunt vermijden als je gaat 
sporten. Vermijd ook drukke 
verkeerslichten. Optrekkende 
voertuigen stoten namelijk meer 
uitlaatgassen uit.

6 Check de 
weersvoorspelling

Luchtvervuiling kan het sterkst 
toenemen op warme, zonnige dagen. 
De lucht is vaak het schoonst op 
regenachtige of winderige dagen. Heb 
je hooikoorts? Dan heb je waarschijnlijk 
meer last op dagen dat er veel pollen in 
de lucht zitten, aangezien deze het effect 
van luchtvervuiling kunnen versterken. 
Check de lokale voorspelling van de 
luchtkwaliteit voor meer informatie. 
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De mate van luchtvervuiling is afhankelijk 
van de verontreinigende stof, de locatie 
en de plaatselijke weersomstandigheden. 
Veel overheidsinstanties hebben 
meetstations die voortdurend het niveau 
van verschillende verontreinigende 
stoffen meten en melden. Sommige 
doen ook voorspellingen, die je zou 
kunnen gebruiken om te besluiten 
wanneer je het beste buiten kunt sporten. 
Probeer een meetdienst te vinden voor 
jouw locatie. Hier vind je rapporten over 
de luchtkwaliteit in Europa: 
http://atmosphere.copernicus.eu/
services/air-qualityatmospheric-
composition 

Check de luchtkwaliteit 
van die dag

7 Vermijd sporten 
tijdens de spits

Vermijd bewegen in de buitenlucht 
tijdens de spits in gebieden met 
veel verkeer, of op andere tijden 
dat veel verkeer op de weg is. Kies 
een alternatieve, rustigere route of 
ga op een ander tijdstip sporten.

Reis milieubewust

Als je auto rijdt, draag 
je zelf bij aan de 

luchtvervuiling. Waarom zou je 
niet met het openbaar vervoer 
reizen of voor een actief alternatief 
kiezen, zoals lopen of fietsen? Op 
die manier krijg je eenvoudig je 
dagelijkse lichaamsbeweging en 
draag je tegelijkertijd je steentje 
bij aan een schoner milieu.

9 Vermijd blootstelling aan vieze lucht 
binnen en meeroken
Als je binnen sport, bijvoorbeeld in een 

sportschool of thuis, kun je te maken krijgen met vieze 
lucht en/of meeroken. Bedenk wat je kunt doen om jezelf 
te beschermen tegen verontreinigende stoffen binnen. 
Stofzuigen, schoonmaakproducten en luchtverfrissers 
kunnen de luchtkwaliteit verminderen, dus het is beter om 
niet direct na het schoonmaken te gaan sporten.

10 Blijf actief!
Wees niet bang om actief 
en in beweging te blijven. 

Milieudeskundigen en longspecialisten zijn 
het erover eens dat de gezondheidsrisico’s 
verbonden aan het inademen van vervuilde 
lucht tijdens het sporten minder groot zijn 
dan die van een inactieve levensstijl.

8



2 www.healthylungsforlife.org

Bewegen en luchtkwaliteit: 10 tips

 Welke activiteit is goed voor mij en hoe vaak moet ik bewegen?

Een bepaalde mate van lichaamsbeweging is goed voor iedereen, of je nu een longziekte hebt of niet. 
Denk aan wandelen, fietsen, zwemmen, een teamsport, krachttraining of dagelijkse bezigheden, zoals 
tuinieren of schoonmaken - zolang de inspanning maar groot genoeg is om je licht buiten adem te 
laten raken. 

Weet je niet zeker welke sport of activiteit geschikt voor je is of hoe intensief je mag bewegen? Vraag 
dan je arts om advies. 

Waarom zou ik rekening houden met de   
             kwaliteit van de lucht waarin ik sport?

Bij fysieke inspanning haal je vaker adem en krijg je 
meer lucht in je longen. Als de luchtkwaliteit slecht 
is, kun je meer schadelijke stoffen inademen.

Bovendien is de kans groot dat je tijdens het 
sporten door je mond ademt in plaats van door je 
neus. In tegenstelling tot de neus, filtert de mond 
geen schadelijke stoffen uit de lucht die je inademt. 
Daarom kunnen er bij ademen door de mond 
meer schadelijke stoffen de longen binnendringen. 
Tijdens het sporten kunnen kleinere geïnhaleerde 
deeltjes dieper in de longen terechtkomen.

Hoe meer verontreinigende stoffen je inademt, 
hoe groter de kans op gezondheidsklachten. 

Onder lichaamsbeweging wordt verstaan elke beweging van de spieren in het 
lichaam die energie kost. Je krijgt ook lichaamsbeweging door bepaalde dagelijkse 
bezigheden, zoals tuinieren, schoonmaken of lopend boodschappen doen. Sporten 
is een vorm van lichaamsbeweging die gepland, gestructureerd en regelmatig is, en 
gericht is op het verbeteren of op peil houden van je fysieke conditie.

Zowel lichte als zware fysieke inspanningen zijn goed voor je gezondheid en 
kunnen je levenskwaliteit verbeteren. Actief zijn is ook belangrijk om je longen 
gezond te houden, ongeacht of je een chronische longziekte hebt of gezond bent.
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 Welke invloed heeft luchtvervuiling op mijn longen?

Blootstelling aan luchtvervuiling kan voor iedereen schadelijk zijn. Met name mensen met een 
longziekte (zoals astma of COPD), ouderen, kinderen en baby’s zijn zeer gevoelig voor luchtvervuiling.

Als je een longziekte hebt kan luchtvervuiling je symptomen verergeren en leiden tot astma-aanvallen, 
verslechtering van COPD, moeite met ademhalen, benauwdheid, hoesten en irritatie. 

Onderzoeken hebben een verband aangetoond tussen regelmatige blootstelling aan luchtvervuiling en 
de ontwikkeling van bepaalde longziekten bij gezonde mensen, op de lange termijn. Luchtvervuiling is 
ook in verband gebracht met een kortere levensverwachting.

 Op welke soorten luchtvervuiling moet ik letten bij het sporten?

We maken onderscheid tussen twee soorten luchtvervuiling: luchtvervuiling binnen en luchtvervuiling buiten.

Luchtvervuiling buiten

Bij luchtvervuiling buiten gaat het bijvoorbeeld 
om stofdeeltjes en gassen, zoals ozon, 
stikstofdioxide en zwaveldioxide. De vervuiling 
wordt veroorzaakt door uiteenlopende bronnen, 
zoals verkeer en industrie. 

Als je buiten sport is het verstandig er rekening 
mee te houden dat de volgende gebieden 
waarschijnlijk meer verontreinigd zijn:

• Grote steden met veel hoge gebouwen
• Drukke wegen en snelwegen
• Industriegebieden

Luchtvervuiling binnen

Luchtvervuiling binnen kan veroorzaakt worden door vele bronnen, zoals een open haard, 
verwarming, bouwmaterialen, meubels, schoonmaakmiddelen, koelsystemen, sigarettenrook en 
vervuiling die van buiten komt.

Als je huis, sportschool, zwembad of andere binnenruimte waar je sport een slechte luchtkwaliteit 
heeft, kunnen je longen schade oplopen door de luchtvervuiling.
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Luchtvervuiling is een mengsel van stofdeeltjes en gassen. Verschillende 
van deze stoffen kunnen, op zichzelf of gecombineerd, schadelijk zijn voor je 
gezondheid. Het is heel belangrijk om rekening te houden met de lucht waarin je 
sport, omdat je bij fysieke inspanning meer lucht - en dus stofdeeltjes - inademt 
en deze deeltjes dieper in je longen doordringen.



De Europese Longstichting is opgericht door de Europese Vereniging voor de Luchtwegen 
(European Respiratory Society - ERS), met het doel om patiënten en het publiek in contact te 
brengen met longspecialisten en een platform te bieden ter promotie van gezonde longen. De 
Europese Longstichting richt zich op longgezondheid in heel Europa en brengt gerenommeerde 
Europese medisch specialisten bij elkaar om patiënten te informeren en het publiek bewust te 
maken van luchtwegaandoeningen.

Het Nederlandse Longfonds zet zich in voor gezonde longen en de strijd tegen ongeneeslijke 
longziekten. In Nederland lijden meer dan een miljoen mensen aan een longziekte, waaronder 
astma en COPD. Het Longfonds maakt zich hard voor deze mensen, want onze longen zijn van 
levensbelang.

Dit informatiemateriaal is samengesteld met de hulp van prof. Benoit Nemery, dr. Frits 
Franssen, prof. dr. Patrick De Boever en Caroline Gillissen.
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Voorheen
Astma Fonds

‘Ik kom op Texel in een week vaker buiten, dan in Amsterdam in een heel jaar’ (longpatiënt)
Els ten Napel (50) verhuisde van Amsterdam naar Texel vanwege haar astma.
 
‘Mijn astma is in de loop der jaren steeds ernstiger geworden. Bij mij uit het zich niet zozeer in 
benauwdheid, maar vooral in vermoeidheid. Ik krijg vier à vijf keer per jaar een luchtweginfectie, die 
zonder medicatie ontaardt in zware bronchitis en waarvan ik wekenlang moet herstellen. Luchtvervuiling 
is bij mij een enorme trigger. Ik woonde hartje Jordaan, maar kwam nauwelijks buiten. De lucht in 
Amsterdam is zo vervuild, door auto’s, brommertjes, maar ook bijvoorbeeld rondvaartboten. Als ik 
boodschappen ging doen, stond ik te zwaaien op mijn benen van vermoeidheid.
 
Ik ben geograaf van beroep, maar werken ging niet meer. Ik was al moe als ik bij kantoor aankwam. 
In 2012 ben ik afgekeurd waardoor ik niet meer gebonden ben aan een bepaalde woonplaats. Ik ben 
gaan onderzoeken waar in Nederland de lucht het schoonst is. Hoewel ik me dus beroepsmatig met 
kaarten bezighield, was het moeilijk om erachter te komen. Voor een leek is het onmogelijk om de lokale 
verschillen te ontdekken.’

Meer informatie

• Bezoek de website van het Longfonds en lees meer over uw 
longgezondheid, luchtvervuiling en wat u zelf kunt doen: 
longfonds.nl/buitenlucht

• Bezoek de website van de Europese Longstichting 
(European Lung Foundation - ELF) voor meer informatie 
over luchtvervuiling, lichaamsbeweging en specifieke 
longaandoeningen: 
www.europeanlung.org

•  Zie voor meer informatie over de ‘Healthy Lungs for 
Life’-campagne en het belang van schone lucht en 
lichaamsbeweging: 
www.healthylungsforlife.org
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