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Radboudumc Nijmegen en UMC Groningen 
slaan de handen ineen om te onderzoe-
ken of het afweersysteem van de spor-
tieve ‘Golden Oldies’ -die deelnemen aan 
de Vierdaagse- ‘fi tter’ is dan dat van hun 
leeftijdsgenoten. Daarnaast wordt bestu-
deerd hoe het afweersysteem van oude-
ren reageert op deze wandelinspanning. 

Voor het lopen van de Vierdaagse heb je een goede 

conditie en een fl inke dosis doorzettingsvermogen nodig. 

Gezonde spieren en gewrichten dragen ook bij aan het 

succesvol uitlopen van het evenement. 

Maar hoe is het eigenlijk gesteld met het afweersysteem 

van 80-plussers die de Vierdaagse lopen? In hoeverre 

draagt het afweersysteem bij aan succesvolle veroudering? 

En wordt je afweersysteem ook op de proef gesteld tijdens 

het lopen van de Vierdaagse? 

Samenwerking
Om deze vragen te kunnen beantwoorden heeft inspan-

ningsfysioloog prof. Maria Hopman de samenwerking 

opgezocht met specialisten op het gebied van het afweer-

systeem.

“Het afweersysteem speelt een cruciale rol bij infecties, hart 

& vaatziekten, kanker en bij vrijwel elk ander ziekteproces 

in het menselijk lichaam”, aldus Medisch Immunoloog dr. 

Hans Jacobs van het Radboudumc. “Door het meten van 

long- en hartfunctie kun je de conditie van iemand in kaart 

brengen. Maar ook de functie van je afweersysteem draagt 

bij aan onze fi theid.” 

Veel dynamiek
Prof. Mieke Boots van het UMC Groningen is daarvan als 

geen ander op de hoogte. Binnen het healthy ageing onder-

zoeksthema brengt Boots het afweersysteem van gezonde 

en zieke ouderen gedetailleerd in kaart. 

“We zien veel dynamiek” vertelt Jacobs over de eerste 

resultaten. “Tijdens het lopen van de Vierdaagse worden 

bepaalde delen van het afweersysteem duidelijk in staat 

van paraatheid gebracht. Andere delen van het afweersys-

teem blijven volledig stabiel, zelfs na de laatste kilometers 

op de Via Gladiola.” 

Hoewel de belangrijkste experimenten nog lopen en de ver-

gelijking met de Groningse cohorten nog moet plaatsvinden, 

zijn de eerste onderzoeksresultaten rondom deze nieuwe 

samenwerking inmiddels gepubliceerd in het internationale 

tijdschrift ‘Clinical Chemistry and Laboratory Medicine’.  
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