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 Healthy Lifestyle Adds Up to a Decade More of Disease-Free Life 

08/01. Mensen die tot vijf gezonde leefgewoonten toepassen, hebben een aanzienlijk langere 
levensverwachting zonder de belangrijkste chronische ziekten op de leeftijd van 50 jaar dan 
mensen die geen enkele ervan volgen, volgens Amerikaanse onderzoekers.  
Yanping Li, MD, PhD, en haar team die de gegevens bestudeerden van meer dan 110.000 vrouwelijke 
en mannelijke zorgverleners die deelnamen aan twee pivotale studies, vragen een beter openbaar 
gezondheidsbeleid om de voeding en de fysieke omgeving te verbeteren. 
Ze stelden vast dat vrouwen die vier van vijf gezonde leefgewoonten toepasten, een meer dan 10 jaar 
langere levensverwachting zonder kanker, hart- en vaatziekten en type 2 diabetes hadden op de leeftijd 
van 50 jaar dan vrouwen die geen enkele ervan volgden. 
En het onderzoek, dat op 8 januari online werd gepubliceerd in BMJ, toont aan dat, bij mannen, de 
winst in levensverwachting zonder ziekte nagenoeg 8 jaar bedroeg. 
De resultaten "suggereren dat het bevorderen van een gezonde levensstijl de zorglast zou kunnen 
verminderen door het risico op de ontwikkeling van verschillende chronische ziekten te verlagen... en 
de levensverwachting zonder ziekte te verlengen", noteerden de auteurs. 
Van cruciaal belang hiervoor is "het openbaar beleid dat gefocust moet zijn op het stimuleren van een 
gezonde voeding en levensstijl, alsook op relevante beleidsmaatregelen en voorschriften (bijvoorbeeld 
een rookverbod op openbare plaatsen of beperkingen voor transvetzuren"). 
De studie ondersteunt vroegere bevindingen 
Verschillende studies hebben de laatste jaren aangetoond dat de stijging van de gemiddelde 
levensverwachting heeft geleid tot een hogere prevalentie van chronische ziekten zoals type 2 
diabetes, hart- en vaatziekten en kanker. 
Hoewel beïnvloedbare leefstijlfactoren, zoals roken, lichaamsbeweging, alcoholverbruik, 
lichaamsgewicht en voeding, gelinkt zijn aan veranderingen in de levensverwachting en de incidentie 
van chronische ziekten, is er weinig onderzoek gevoerd om na te gaan hoe combinaties van deze 
factoren de levensverwachting zonder ziekte kunnen beïnvloeden. 
"Onze studie ondersteunt vroegere bevindingen op basis van een uitgebreide evaluatie van vijf 
leefstijlfactoren in combinatie met de drie grote chronische ziekten en een bredere schatting van de 
levensduur en het aantal levensjaren met en zonder ziekte in relatie tot de leefstijlfactoren, afzonderlijk 
en in combinatie", noteerden Li en haar team, van het Department of Nutrition, Harvard TH Chan 
School of Public Health, Boston, Massachusetts. 
Ze bestudeerden de gegevens van 73.196 vrouwen die deelnamen aan de Nurses 'Health Study 
tussen 1980 en 2014, en 38.366 mannen uit de Health Professionals Follow-Up Study, die 
gerekruteerd werden tussen 1986 en 2014. 
Alle deelnemers vulden vragenlijsten in over medische, leefstijl- en andere gezondheids-gerelateerde 
variabelen, en de onderzoekers sloten personen uit bij wie reeds de diagnose van kanker, hart- en 
vaatziekten of type 2 diabetes werd gesteld.  
Daarna definieerden ze een gezonde leefstijlscore op basis van 5 factoren: 
·       De voeding, geëvalueerd op basis van de Alternate Healthy Eating Index, waarbij een score in de 
bovenste 40% van de index wijst op een gezonde voeding; 
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·       Roken (nooit versus altijd); 
·       Matige tot intense fysieke activiteit (≥ 30 minuten/dag); 
·       Matig alcoholverbruik (5-15 g/dag voor vrouwen, 5-30 g/dag voor mannen); en 
·       Body mass index (18,5-24,9 kg/m

2
). 

De gezonde leefstijlscore varieerde van 0 tot 5; voor elke laag-risico leefstijlfactor kregen de 
personen een score van 1 als ze voldeden aan het criterium of een score van 0 in het 
tegenovergestelde geval. 
In de loop van de studie waren er, bij de vrouwen, 2.270.411 persoonsjaren follow-up en 21.344 
sterfgevallen. Bij de mannen waren er 930.201 persoonsjaren follow-up en 13.039 sterfgevallen. 
Op de leeftijd van 50 jaar was de totale levensverwachting gestegen evenredig met de gezonde 
leefstijlscore, van 31,7 jaar tot 41,1 jaar bij vrouwen en van 31,3 jaar tot 39,4 jaar bij mannen. 
De levensverwachting zonder kanker, hart- en vaatziekten en type 2 diabetes op de leeftijd van 50 
jaar varieerde van 23,7 jaar bij vrouwen die geen gezonde leefstijlgewoonten toepasten tot 34,4 jaar 
bij vrouwen die vier of vijf factoren toepasten. 
Bij mannen op de leeftijd van 50 jaar varieerde de levensverwachting zonder kanker, hart- en 
vaatziekten en type 2 diabetes van 23,5 jaar bij mannen die geen gezonde leefstijlgewoonten 
toepasten tot 34,1 jaar bij mannen die vier of vijf factoren toepasten. 
De analyse toonde aan dat vrouwen die vier of vijf gezonde leefgewoonten toepasten, een 10,6 jaar 
langere levensverwachting zonder de drie grote chronische ziekten hadden dan vrouwen die geen 
enkele gewoonte volgden, terwijl mannen 7,6 jaar wonnen. 
Observationele studie maar de boodschap is wellicht breed toepasbaar 
De onderzoekers gingen dieper in op de afzonderlijke ziekten en stelden vast dat vier of vijf 
leefstijlfactoren geassocieerd waren met een langere levensverwachting zonder kanker - versus geen 
factoren - van 8,3 jaar bij vrouwen en 6,0 jaar bij mannen. 
Voor hart- en vaatziekten was de winst in levensverwachting 10,0 jaar bij vrouwen en 8,6 jaar bij 
mannen, en ze was het grootst voor type 2 diabetes, 12,3 jaar bij vrouwen en 10,3 jaar bij mannen.  
De laagste levensverwachting zonder de drie grote ziekten werd waargenomen bij mannen die 
minstens 15 sigaretten per dag rookten, en obese mannen en vrouwen, die een 75% of lagere 
levensverwachting zonder ziekte hadden op de leeftijd van 50 jaar. 
De auteurs erkennen dat de studie observationeel was en afhing van wat de mensen hadden 
ingevuld over hun leefgewoonten, en dat de meeste deelnemers blanke gezondheidzorgverstrekkers 
waren, zodat de resultaten misschien niet te generaliseren zijn. 
"Bijgevolg is meer onderzoek nodig om onze bevindingen te reproduceren in andere etnische en 
raciale groepen en bij personen met een andere professionele achtergrond," noteerden ze. 
"Toch zijn de biologische effecten van ongezonde gedragingen waarschijnlijk van toepassing op 
andere populaties, en de relatieve homogeniteit van de studiepopulaties in opleidingsniveau, 
gezondheidsbewustzijn en socio-economische status vermindert residuele confounding en verbetert 
de interne validiteit," concludeerden ze.  
  
BMJ. 2019;368:l6669. Abstract 
Voor meer diabetes en endocrinologie nieuws, volg ons op Twitter en Facebook. 
Dit artikel werd gepubliceerd op Medqcape.com 
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