10 oefeningen die u helpen fit te blijven
Hoeveel moet je bewegen om fit te blijven?
Iedereen wil gezond oud worden en fit blijven. Voldoende
bewegen levert hier een positieve bijdrage aan.
Wilt u als oudere uw gezondheid onderhouden, dan is minimaal
150 minuten per week matig intensief bewegen nodig (verspreid
over verschillende dagen). Dit kan bijvoorbeeld door te
zwemmen, wandelen of fietsen. Ook wordt aangeraden om
minimaal twee keer per week aan spier- en botversterkende
oefeningen te doen, gecombineerd met balansoefeningen. In
deze uitgave vindt u voorbeelden van deze oefeningen.

Wat levert het op?
Met het doen van de oefeningen zorgt u voor behoud en/of
verbetering van uw kracht en coördinatie. Wanneer u deze
oefeningen regelmatig uitvoert, zult u merken dat u sterker
wordt. Daarmee kunt u langer uw dagelijkse bezigheden blijven
doen.
Dit filmpje legt ook het belang van krachtoefeningen uit.

Van start
De beweegoefeningen hoeven niet direct in sportscholen met zware
gewichten gedaan te worden. Het kan gewoon thuis of lekker buiten
in de frisse lucht. Gebruikt u een hulpmiddel zoals bankje, hek of
opstapje? Zorg er dan voor dat deze stevig is en niet weg kan
schuiven. Zorg ook voor goed schoeisel bij het uitvoeren van de
oefeningen.

Advies
Doet u de oefeningen voor het eerst, voer ze dan niet langer uit dan
30 seconden. Heeft u de oefeningen onder de knie? Breid dan uit
naar 1 minuut of een serie van aantallen, bijvoorbeeld 3x10 keer.
Twijfelt u of u de oefeningen wel mag uitvoeren of heeft u
lichamelijke klachten, dan kunt u het beste advies vragen bij
bijvoorbeeld een fysiotherapeut, de huisarts of een goed onderlegde
sportinstructeur.
Benieuwd naar alle beweegmogelijkheden voor 55+’ers in
Vlaardingen? Kijk op
www.gezondoudwordeninvlaardingen.nl/beweegaanbod
Gebruik de beweegplattegrond van Vlaardingen voor leuke
ommetjes in uw wijk. Hier staan ook de beweegoefeningen beknopt
toegelicht.
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U staat rechtop en maakt een redelijk grote
stap naar voren met uw linkerbeen. U buigt
uw achterste knie tot vlak boven de grond
en stapt weer terug. Herhaal dit en wissel
met uw rechterbeen. Gebruik een boom of
paal als steunpunt.

Lu n ge

Ga met uw rug naar een bankje toe staan.
Pak met uw handen de bovenleuning vast.
U zet uw voeten een meter naar voren.
Zak door uw armen en duw uzelf weer
omhoog. Houd uw benen gestrekt. Herhaal
dit.

Opdrukken
U gaat een meter achter een bankje of hek
staan. U pakt met uw handen de
bovenleuning of het hek vast. U buigt uw
ellebogen en strekt ze hierna weer. Houd
uw lichaam zo recht mogelijk. Herhaal dit.

Spiergroep

Spiergroep

Spiergroep

Bovenbeen, hamstring, billen
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Effect
Meer kracht in uw benen

Schouders, schouderbladen

Triceps

Effect
Effect
Meer kracht in uw armen

Meer kracht in uw armen en schouders
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Dippen
Buikspieren
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Lu n ge
Beenheffen
U staat rechtop en houd u vast aan
bijvoorbeeld een boom. U houdt uw
rechterbeen gestrekt. U tilt uw rechterbeen
zijwaarts op. Herhaal dit. Draai om en u
doet hetzelfde met uw linkerbeen.
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Lu n ge

Zit op een bankje rechtop met uw rug los van
de leuning.Til uw beide voeten op en laat ze
weer zakken. Herhaal dit. Variatie: probeer
uw benen 5 seconden omhoog te houden.

Spiergroep

Spiergroep

Buikspieren

Heup
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Effect

V
a
n
s
r
t

Soepele heup en meer kracht in uw benen

Effect
Sterkere buikspieren, hierdoor wordt de rug
ontlast

Zij-buikspier
Zit op een bankje rechtop met uw rug los
van de leuning. Tik met beide handen
tegelijk rechts naast u de bank aan. Wissel
dit af met links aantikken. Variatie: U kunt
dit moeilijker maken door verder bij u
vandaan de bank aan te tikken.

Spiergroep
Schuine buikspier

Effect
Sterkere schuine buikspieren, hierdoor
wordt de rug ontlast

Steppen
Zoek op straat een verhoging (Stoep, kei,
trap, etc.). Hoe hoger de verhoging, hoe
zwaarder de oefening. Stap om de beurt
met uw rechter- en linkervoet op de
verhoging. Probeer dit 30 tot 60 seconden
vol te houden.

Spiergroep
Bovenbeen

Effect
Verbetering conditie, voordeel met
traplopen

Jumping Jack
Ga rechtop staan met uw armen langs uw
lichaam. Maak een sprong met de volgende
acties: Spreid uw benen en ga met uw
handen omhoog. Spring weer terug in de
starthouding Houd dit 30 tot 60 seconden
vol.

Spiergroep
Schouderspieren, beenspieren

Effect
Verbetering conditie, soepele gewrichten.

Opstaan en zitten
Zoek een bankje en ga hier op zitten. Zet
uw voeten licht gespreid. Kruis uw handen
over uw borst. Sta op tot u helemaal recht
staat en ga dan weer zitten. Probeer uw
rug niet tegen de leuning te laten komen
en uw handen niet te gebruiken. Herhaal
dit. Variatie: U kunt de oefening zwaarder
maken door deze sneller uit te voeren of
vaker te herhalen.

Spiergroep
Bovenbenen en buikspieren.

Effect
Meer kracht in uw benen. U blijft soepel
opstaan.

Calf rase
U staat rechtop. U kunt eventueel houvast
vinden aan een hek of boom. Ga op uw
tenen staan en zet beide voeten weer plat
op de grond. Herhaal dit.

Spiergroep
Kuitspieren

Effect
Meer kracht bij het opstaan uit de stoel.

Meer beweegoefeningen?
Kijk hier voor eenvoudige oefeningen.
Kijk hier voor zwaardere oefeningen.
Dit is een uitgave van het netwerk Gezond
oud worden in Vlaardingen.
Het netwerk Gezond oud worden in
Vlaardingen stimuleert bewegen onder
55+’ers in Vlaardingen zodat Vlaardingers
gezond en gelukkig oud kunnen worden.

Kijk ook op
www.gezondoudwordeninvlaardingen.nl
voor meer informatie.

