
Bewegen is medicijn
Preventie door het bevorderen van een actieve leefstijl krijgt een 
steeds belangrijkere status in de Nederlandse samenleving. Het 
werkt preventief voor veel gezondheidsproblemen en staat 
toenemend centraal in de behandeling van hart- en vaatziekten, 
diabetes, astma en COPD en het verhoogt de kwaliteit van leven. 

We willen wel ouder worden maar niet oud zijn. Een bekend 
fenomeen. Want je oud voelen betekent vaak dat je op veel vlakken 
merkt dat er dingen veranderen; je bent sneller moe, je wordt 
vergeetachtig, je bent minder flexibel en je hebt sneller klachten aan 
je bewegingsapparaat. En zo kunnen we nog wel even doorgaan. 
Wanneer je dit zo leest is het duidelijk dat het van belang is hier op 
tijd aandacht aan te besteden!

Waarom moeten ouderen veel bewegen?
Bewegen is goed voor je motoriek en je geheugen. Het helpt je om fit te blijven. 
Bewegen zorgt er namelijk voor dat het verouderingsproces geremd wordt; het is 
goed voor de ademhaling, bloedcirculatie, spieren en botten, het verkleint het ri-
sico op botbreuken, het heeft een positieve invloed op de mentale gezondheid, het 
evenwichtssysteem blijft hierdoor beter in tact, je blijft langer zelfredzaam en ook 
lijkt het een positieve invloed te hebben op het voorkomen/reduceren van demen-
tie en Alzheimer. Reden genoeg dus om hier aandacht aan te schenken.

 Wat is de beweegnorm voor ouderen?
In augustus 2017 is de Nederlandse beweegnorm vernieuwd. 55+’ers worden gead-
viseerd om minimaal 5 dagen in de week ten minste 30 minuten matig intensief te 
bewegen. Dit klinkt lastiger dan het is. Wandelen, fietsen, tuinieren, boodschappen 
doen, stofzuigen; alles waarvan je hartslag meer omhoog gaat dan bij zitten, is al 
matig intensief. Daarnaast mag je die 30 minuten ook nog eens in 3 blokken van 10 
minuten verdelen. Naast deze beweegnorm is er ook nog een krachtnorm: 2 keer in 
de week krachttraining om spierafname en botontkalking te beperken.

•  Beweging geeft meer lucht
Door te bewegen krijg je letterlijk meer lucht. Je conditie verbetert en daarmee ook 
je longinhoud. Zo raak je minder snel buiten adem en heb je ook meer energie.
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•  Beweging ontstresst
Even lekker uitwaaien door een wandeling op het strand of een uurtje sporten na 
je werk; het zorgt ervoor dat je je hoofd leegmaakt en je ook na het sporten nog 
een ontspannen gevoel ervaart, zowel geestelijk als lichamelijk. Juist als je het druk 
hebt is het daarom goed om regelmatig te bewegen of te sporten.

•  Beweging maakt gelukkig
Als je matig intensief beweegt dan komen er na 
ongeveer 20 minuten stoffen vrij in het lichaam 
met een positieve invloed op de gemoedstoe-
stand. Zoals dopamine, wat een gelukkig gevoel 
geeft en ervoor zorgt dat je langer door kunt 
sporten.
 
•  Gezelligheid
Samen met een vriend of vriendin sporten is erg 
gezellig. Sociale contacten maken zelfs gelukkig, 

dus zo sla je twee vliegen in één klap. Door lid te worden van een sportschool of 
een sportvereniging kun je bovendien weer nieuwe sociale contacten opdoen.

•  Beweging geeft je kracht en verhoogt de stofwisseling
Door te bewegen bouw je meer spierweefsel en botcellen op. Hierdoor krijg je meer 
(spier)kracht en het verhoogt ook nog eens de stofwisseling in je lichaam. 
 Zo val je ook sneller af.
Laat je dus inspireren door alle mooie sportevenementen van deze zomer, stap op 
de fiets, trap een balletje met de kids, of neem een frisse duik in het zwembad.

Conclusie
Dagelijks voldoende bewegen heeft veel voordelen voor je gezondheid en hoewel 
“zitten is het nieuwe roken” of “zitten is dodelijk” wellicht erg grote claims zijn die je 
steeds vaker hoort, is bewegingsarmoede wel degelijk nadelig voor onze gezond-
heid.

Veel zitten verhoogt het risico op overgewicht en kan leiden tot allerlei lichame-
lijke klachten en aandoeningen. Wil je dit voorkomen en blijven werken aan een fit 
en gezond lichaam? Zorg dan dat je iedere dag zo veel mogelijk beweegt!
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