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het is niet de eerste studie die gedaan wordt naar 
insulinegevoeligheid. het bijzondere van de  studie 
van Maria hopman, is dat haar team vooraf een 
maandenlang trainingsprogramma heeft gebruikt, 
met de Vierdaagse als het ultieme doel. Uit dit 
trainingsprogramma concludeerde de fysioloog 
behalve een betere conditie en gezondheid, dat 

diabetici ook veilig kunnen wandelen, aangezien 
hun lichaamsreacties niet anders waren dan de 
controlegroep tijdens de Vierdaagse.

‘Vlak en saai’ 
12:28 het is nog maar kort na het middaguur als de 
eerste Vierdaagsewandelaar van het onderzoek de 

reportage

diabetiCi goed iN staat zWare 
iNsPaNNiNg te leVereN
umC st radboud oNderzoekt WaNdelaars met diabetes mellitus

het is dag 2 van de Vierdaagse en alweer het 6e jaar dat inspanningsfysioloog prof. dr. maria 
hopman een groep wandelaars volgt tijdens het evenement. de hoogleraar aan het umC 
st radboud onderzoekt deze 96e wandeleditie 52 diabetespatiënten, tegenover 48 gezonde 
wandelaars. ze hoopt met het onderzoek te zien wat het effect is van (langdurig) bewegen op 
onder andere de insulinegevoeligheid. tot nu toe klinkt hopman hoopvol. “de Vierdaagse is 
het ei van Columbus voor diabetici.”
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tot onderzoeksruimte omgebouwde gymzaal aan de 
Wedren (centrum van nijmegen - red.) binnenloopt. 
het is een 69-jarige die nog kwiek oogt. de finish 
staat dichtbij het onderzoekscentrum. het is dag 
2 van de Vierdaagse, de dag van Wijchen, ook 
wel bekend als de ‘grote uitvaldag’. Menig loper 
beschrijft de route van vandaag als ‘vlak en saai’. 
tel daar de stijve spieren van dag 1 bij op en je 
kunt gerust stellen dat vandaag geen gemakkelijke 
dag is voor de meeste wandelaars.

12:45 de weersvoorspellingen zijn vandaag 
gelukkig gunstig, zeker vergeleken met de andere 
dagen. er is ‘slechts’ 50 procent kans op regen en 
de zon schijnt al vroeg deze dag. Buiten zijn overal 
roze kleuren te zien, want behalve een ‘normale’ 
Vierdaagsedag is het vandaag ook roze Woensdag, 
de dag van de homoseksuelen. een kleurig geheel 
dus. intussen, in de gymzaal van het karel de 
Grote College, zijn inspanningsfysioloog Maria 
hopman en haar collega thijs eijsvogels samen 
met 15 andere medewerkers van het UMC St. 
radboud, druk bezig met de voorbereidingen. Ze 

zetten urinepotjes klaar, tellen de blaastesten en 
maken het zogeheten priklab in orde. Op de snelle 
wandelaars na, wordt de rest van de deelnemers 
verwacht vanaf 14:00 uur.

sponsors 
12:58 het onderzoek wordt gesponsord door 
verzekeraar VGZ en het diabetes Fonds, die 
samenwerken met het UMC St radboud. dit is te 
zien aan de vele posters die in de zaal hangen en 
flyers die op de koffietafel liggen. in de gymzaal 
staat een aantal schotten waarmee kamertjes 
en een apart laboratorium zijn gecreërd. Vier 
dagen lang worden hier alle metingen uitgevoerd 
en een gedeelte daarvan wordt ook ter plekke 
beoordeeld. Fysioloog hopman: “Op de eerste dag 
worden de meeste metingen gedaan. Gisteren 
stonden er meerdere controleposten langs de 
route. daar werden de lichaamstemperatuur  
- door middel van een speciale kwartskristalpil - 
gemeten en de vochtbalans.” deelnemers nemen 
de temperatuurpil vroeg in de ochtend in. Bij 
het passeren van een controlepost scannen de 
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controleurs simpelweg de buik van de loper. de 
temperatuur verschijnt dan op het display van het 
meetapparaat. Op dag 1 kan, volgens hopman, zo 
zuiver mogelijk worden bekeken wat het effect 
van wandelen is op de kerntemperatuur. “het is 
de dag met de grootste fysieke veranderingen 
en meeste fysieke problemen, weten we uit 
voorgaande jaren.”

meetmethoden
13:10 Vandaag worden voor en na het lopen het 
gewicht gemeten en een urinetest gedaan. de 
wandelaars testen tijdens het lopen zelf hun 
bloedsuiker. eenmaal door de finish wordt behalve 
een bloedafname ook een blaastest gedaan. Bij de 
laatste meten de onderzoekers de ademgassen. 
deze worden gecontroleerd op de aanwezigheid 
van ketonen, met name aceton, wat volgens 
hopman duidt op een verhoogde vetstofwisseling. 
“naast al deze metingen vullen de proefpersonen 
ook een digitale vragenlijst in, die gaat over 
de leefwijze en gezondheid. Verder dragen alle 
deelnemers aan het onderzoek vanaf dag 1 tot en 
met de vierde wandeldag, een ‘SenseWear pro-3 
armband’. Met deze activiteitenmonitor kunnen 
het aantal stappen en het energieverbruik worden 
bepaald, maar ook de mate van inspanning”, zegt 
hopman.

13:20  het lijkt veel wat de deelnemers moeten doen 
voor het onderzoek, al valt het volgens onderzoeker 
eijsvogels mee in de praktijk. Sinds 2007 maakt de 
jonge fysioloog deel uit van de onderzoeksgroep 
van hopman. eijsvogels promoveerde in 2011 op 
de resultaten uit de Vierdaagse-onderzoeken. 
“Wij vragen de proefpersonen om voor, tijdens 
en na het wandelen een klein dagboek bij te 
houden, met daarin veranderingen in kleding 
tijdens het wandelen maar ook wat, hoeveel en 
hoe laat ze hebben gegeten, gedronken en naar 

het toilet zijn gegaan. Voor het beoordelen van de 
hoeveelheid urine krijgen alle wandelaars op dag 
1 een ‘meeneemtoilet’ mee. deze kan iedere vijf 
kilometer worden ingeleverd. Vervolgens bepalen 
we het plasvolume op de  onderzoekslocatie”, 
aldus eijsvogels. Samen met de andere metingen 
tijdens de Vierdaagse hopen de onderzoekers 
op die manier inzicht te krijgen in de vocht- en 
energiebalans. 

Welvaartssuiker
13:30 aan het Vierdaagse onderzoek doen in 
totaal 100 mensen mee, waarvan 52 met diabetes. 
de overigen behoren tot de controlegroep. 
hopman, die ondertussen een aantal wandelaars 
verwelkomt in de onderzoeksruimte, legt uit dat 
15 deelnemers diabetes type 1 hebben en 37 
type 2. “We zeggen in plaats van diabetes type 
2 tegenwoordig ook wel ‘welvaartssuiker’, in 
plaats van ‘ouderdomssuiker’. de ziekte komt 
namelijk vooral voor bij mensen met een ongezond 
eet- en bewegingspatroon. natuurlijk speelt ook 
erfelijkheid een rol, maar het lijkt vooral een 
typische welvaartskwaal te zijn.” 

Maar welvaartskwaal of niet, een deel van de 
onderzochte diabetici loopt al jaren mee met de 
Vierdaagse en had dan ook geen speciale training 
nodig, in tegenstelling tot de debutanten. “in 
maart boden wij de beginnelingen een looptraining 
van 12 weken aan,” vertelt eijsvogels, “er doen 
32 diabeten voor het eerst mee, de andere 20 
zijn ervaren.” hopman vult aan: “de training 
resulteerde in een significante verbetering van 
de insulinegevoeligheid. de Vierdaagse lijkt het 
ei van Columbus; de voorbereiding verbetert 
de gezondheid van diabeten. Bovendien zijn ze 
prima in staat een Vierdaagse te lopen.” enkele 
proefpersonen ondervinden problemen met hun 
bloedsuiker tijdens de wandeling. “Zij vinden het 
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moeilijk deze tijdens het lopen stabiel te houden, 
al is er ook een deel dat helemaal geen problemen 
of schommelingen ondervindt. de meeste insuline-
afhankelijken spuiten geen insuline tijdens het  
wandelen.” Omdat spieren meer glucose verbrui-
ken als ze actief zijn, legt hopman uit, zorgen de 
deelnemers aan het onderzoek ervoor dat ze goed 
eten en drinken tijdens de lange wandelingen. 
hypo’s komen weinig voor. 

30, 40 en 50 kilometer
13:45 inmiddels is de binnenstad aardig vol-
gelopen met toeschouwers als de eerste wan-
delaars binnenkomen. Uitgelaten mannen en 
vrouwen, militairen, uitgedoste homoseksuelen, 
60-plussers en veel afritsbroeken, bidons, 
rugzakken, leger- en wandelschoenen, het komt 
allemaal voorbij. Op het plein van de Wedren 
hangen vlaggen en worden terrasjes verder 
opgebouwd. iets verderop staan agenten op 
de kruising het verkeer te regelen. als auto’s 
passeren, worden de tijdelijk gesloten hekken 
voor de wandelaars weer opengeduwd, waarna 
het geheel gebroederlijk zingend, marcherend, 
met de finish in het vizier, doorloopt. het is een 
mooi schouwspel, al zijn tussen de vele lachende 
deelnemers ook verbeten, en van pijn vertrokken 
gezichten te zien. Sommigen lopen hinkend of 
wijdbeens. toch mag het de pret niet drukken en 
zet de fanfare van het plaatselijke politiekorps 
opnieuw in terwijl de deelnemers bemoedigend 
op de rug worden geklopt en toegejuicht door 
toeschouwers. 

14:00 Begon het gemoedelijk, hier bij de finish 
heerst er openlijke blijdschap omdat dag 2 erop 
zit. Steeds meer wandelaars finishen, de kortste 
wandeling is 30 kilometer lang, daarna volgen de 
40 en 50 kilometer. in de drukte is het lastig om 
de 100 deelnemers aan het onderzoek uit de ruim 

40.000 wandelaars te halen. de proefpersonen 
zijn te herkennen aan een keykoord om hun nek 
met daaraan een rood mapje. Maar door de bonte 
kermis van kleuren is het zoeken naar een speld in 
een hooiberg. het lijkt erop dat iedereen vandaag 
finisht, al zal ook deze dag een aantal wandelaars 
niet binnenkomen voor de verplicht gestelde vijf 
uur. toch heerst er voor alle deelnemers groot 
respect.   

‘zware lus’ naar Wijchen
14:45 terug in de onderzoekszaal hebben hopman 
en haar collega’s het nu druk. het is dringen bij de 
blaastesttafel, waar ook peter pasmans zit, 28 jaar 
oud. hij heeft diabetes type 1. pasmans doet voor 
het eerst mee aan de Vierdaagse en loopt elke 
dag 50 kilometer. “als je de tweede dag uitloopt, 
is mij verteld, red je de overige 2 dagen ook. de 
‘lus’ die je bij de 50 kilometer extra moet lopen, 
is echt zwaar. ik liep vandaag een heel stuk langs 
een dijk, waar bijna geen mensen zitten om je aan 

Peter Pasmans
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te moedigen. en juist dat aanmoedigen zorgt dat 
je de vermoeidheid en pijn bijna vergeet.” Met zijn  
suiker gaat het “eigenlijk best goed”, met name 
tijdens het lopen en de avond erna. in de periode 
dat pasmans trainde voor de Vierdaagse had hij 
zijn bloedsuiker al goed onder controle. 

geoliede machine
15:30 de drukte houdt aan. hopman loopt tussen 
de onderzoeken door naar een tot computerkamer 
ingericht hok. Samen met haar teamleden voert ze 
de gegevens van de deelnemers in. het is duidelijk 
dat de onderzoekers goed zijn ingespeeld op 
elkaar. eijsvogels noemt het terecht “een geoliede 
machine”. nog twee dagen, dan is het weer 
voorbij en zullen de voorlopige resultaten bekend 
worden gemaakt. dan is het voor de wandelaars 
en de hele stad groot feest. naar verwachting zal 
nijmegen op de laatste dag van de Vierdaagse 
volstromen met ruim een kwart miljoen bezoekers. 
eijsvogels en hopman lachen: “Ook wij zullen het 
onderzoek feestelijk afsluiten met een borrel.”

VoorloPige resultateN
Onder de relatief goede wandelomstandigheden 
lieten alle deelnemers vergelijkbare reacties 
zien in hartslagstijging, lichaamstemperatuur 
en vochtbalans maar ook in wandeltempo 
en in finishtijd. Wel lieten de diabetici meer 
schommelingen zien in hun bloedsuikerspiegels 
tijdens het wandelen dan de deelnemers uit de 
controlegroep. Van de gestarte diabetici zijn 
er een paar afgevallen tijdens de trainingen, 
waarvan 1 door een ontregelde suiker. in de 
controlegroep vielen er 2 lopers uit. de uitval 
was groter onder de debutanten, wat geheel 
in overeenstemming is met de uitval in het 
hele Vierdaagse legioen. het trainen voor de 
wandelmars verbeterde de insulinegevoeligheid 
met 35 procent. Bijzonder is echter dat van alle 
wandelaars slechts 4 procent diabetes heeft, 
terwijl in heel nederland 6 procent van de 
mensen aan diabetes lijdt. hieruit zou je kunnen 
constateren dat regelmatig wandelen diabetes 
voor een belangrijk deel kan voorkomen. 

Maria Hopman en Thijs Eijsvogels


