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TNO −Fietsen is groen, gezond en voordelig

4. Fietsen vermindert de kans op ziek zijn en door te 
fietsen leef je langer

•	 Fietsen	is	een	goede	manier	van	bewegen:	het	stimuleert	de	ademhaling	en	
	 bloedsomloop	en	er	worden	veel	spieren	tegelijk	gebruikt.
•	 Door	regelmatig	te	fietsen	vermindert	de	kans	op	verschillende	ziekten,	zoals	
	 hart-	en	vaatziekten	en	borstkanker,	en	neemt	de	kans	op	vroegtijdig	overlijden	af	

met	bijna	40%.
•	 Fietsers	verzuimen	minder	dan	niet-fietsers	Voor	werkgevers	leidt	1%	toename	van	

het	aantal	regelmatige	woon-werk	fietsers	tot	een	besparing	in	verzuimkosten	van	
27	miljoen	euro.

Een recente overzichtsstudie23 laat zien dat er een verband is tussen actief woon-
werkverkeer en vijf eindmaten van hart- en vaatziekten (mortaliteit, incidentie van 
coronaire hartziekten, beroerte, hypertensie en diabetes). Voor alle vijf maten samen 
is aangetoond dat fietsen een beschermend effect heeft. Concreet betekent dit dat 
regelmatige fietsers 11% minder kan hebben op het krijgen van hart- en vaatziekten.
In Denemarken heeft een studie aangetoond dat mensen die naar het werk fietsen 
39% minder risico hebben om vroegtijdig te overlijden24. Ook andere studies laten dit 
zien: mensen met diabetes die regelmatig fietsen25 en Chinese vrouwen die de fiets 
gebruiken als transportmiddel26 hebben minder kans om vroegtijdig te overlijden. 
In een recente studie van Besson et al. 27 is geen lager risico op vroegtijdig overlijden 
gevonden. Echter, deze studie omvatte een relatief klein aantal deelnemers.
In een studie van Morris28 onder Engelse ambtenaren fietste 7% van de deelnemers 
naar het werk. De mensen die naar het werk fietsten hadden de helft minder hart-
infarcten dan de mensen die niet naar het werk fietsten. Woon-werk fietsers heb-
ben tevens zowel minder kans op een beroerte29 als een lager risico op type 2 diabe-
tes30. Recent stelde Harm Kuipers, hoogleraar Sport, Bewegen en Gezondheid aan de 
Universiteit Maastricht, dat door bewegen - en dus ook fietsen - de spiercellen gevoe-
liger worden voor insuline19. Ze nemen suiker op waardoor de suikerspiegel daalt en 
vervolgens is er minder insuline nodig. “Door te fietsen kun je jezelf van sommige 
medicatie afhelpen, met name bij mensen met beginnende diabetes. Bewegen helpt 
beter dan een dieet”. Fietsers hebben ook minder kans op borstkanker31 en darmkan-
ker32. Hoe meer men beweegt hoe lager het risico op borstkanker. Vrouwen die het 
meeste fietsten hadden 34% minder kans op borstkanker.

Het is nog onvoldoende duidelijk of fietsen een positief effect heeft op de risicofac-
toren voor hart- en vaatziekten. In verschillende studies ziet men gunstige veran-
deringen in de risicofactoren optreden2,33-39, terwijl andere studies geen significante 
veranderingen vonden5,10. Een zeer recente studie geeft aan dat regelmatig fietsen bij 


