CAMPAGNE

JUNI

Voel Je Goed!

In Beweging

HOE BELANGRIJK IS BEWEGEN?
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HOE BELANGRĲK
IS BEWEGING?
ZIT NIET TE LANG STIL EN WANDEL VOLDOENDE ROND.
ONDERTUSSEN KREEG JE DEZE TIP AL VAAK TE HOREN…
OM JE EIGEN BESTWIL WELISWAAR. WAAROM IS
BEWEGEN NU NET ZO GEZOND? EN LANG STILZITTEN
NIET?

Bewegen is bevorderlijk voor je lichaam
en geest. Welke leeftijd je ook hebt!
Mensen die voldoende bewegen geven
zichzelf het mooiste cadeau. Als je
genoeg beweegt, loop je minder kans op
kankers
en
dementie,
harten
vaatziekten
en
diabetes
type
2.
Daarnaast trakteer je jezelf op:
Een betere concentratie én geheugen
Betere bloeddruk
Een gezonder gewicht

Een actief leven staat gelijk aan:
Een betere nachtrust
Minder kans op depressie en angstgevoelens:
je voelt je beter in je vel
Een langer zelfstandig en kwaliteitsvol leven
Naast alle bovenstaande voordelen toont
onderzoek aan dat regelmatig bewegen je
immuunsysteem
versterkt
tegen
overdraagbare infectieziektes. Ideaal in
coronatijden!

"Bewegen is bevorderlijk
voor je lichaam en geest.
Welke leeftijd je ook hebt!"

De
beweegnorm
Het advies luidt als volgt: een half
uur
per
dag
matig
intensief
bewegen (150min/week). Hierbij heb
je een licht verhoogde hartslag en
zweet je lichtjes (bv naar je werk
fietsen, wandelen, tuinieren,…) Dit
half uur mag opgesplitst worden in
blokjes van 10 minuten. Daaronder
valt ook de stappennorm van
10.000 stappen per dag.

Om fit te zijn en te blijven is er ook
een fitnorm. Het advies daarbij:
minstens drie keer per week
gedurende
20
minuten
een
intensieve beweging. Hierbij heb je
een verhoogde hartslag en beweeg
je goed (bv joggen, voetballen,
baantjes zwemmen,…)

Voor
kinderen
en
gelden andere normen.

65-plussers

EN ZITTEN?

Zitgedrag
is ook
belangrijk!
Misschien beweeg jij wel genoeg,
maar toch kan het zijn dat je nog té
veel zit. Hoe pak je dit het beste aan?
Zit géén uren aan een stuk stil én
onderbreek

je

zitmomenten

regelmatig. Voor dat onderbreken
hoef je geen acrobatische toeren uit
te

halen…

Ga

gewoon

even

rondstappen, een glas water halen,
een

kader

aan

de

muur

schuin

hangen om het bij je volgende pauze
terug recht te hangen,…

Zit je te lang stil? Dan hoeven je
spieren niet te werken en gaan ze te
lang ‘in slaapmodus’. Dit zorgt er
onder andere voor dat je metabole
processen niet verlopen zoals het
moet.

Zo

wordt

je

vetafbraak

bijvoorbeeld afgeremd, en dat willen
we niet… Om het halfuur rechtstaan en
rondstappen is dus de boodschap. Zo
schieten je spieren wakker en krijgt je
mentale gezondheid een boost.

VERDER

Het langdurig zitten compenseren
door ’s avonds een half uurtje
stappen, jammer maar zo werkt het
niet. Het negatieve effect van lang
stilzitten
kan
niet
weggewerkt
worden met een portie beweging
achteraf. Enkel wanneer je elke
week minstens 300 minuten matig
intensief
beweegt
kun
je
de
gezondheidsrisico’s
van
lang
stilzitten neutraliseren…

VERANDERING
IS
DOORZETTEN!

"MAAK
BEWEGINGEN OP
EEN SPONTANE
MANIER."

Gedragsverandering is een ganse
opgave. Men kan een zitnorm
opstellen, maar wie volgt dat nu
eenmaal correct op? Mensen weten
het, maar slechts 30 à 40% doet het.
Het is nuttiger om te kijken naar
licht
fysieke
activiteiten
zoals
eenvoudige
bewegingen,
houdingsveranderingen,
reiken,
naar
printer
wandelen,
telefoneren,…
Het
invoeren
van
micropauzes heeft aangetoond een
positief effect te hebben op het
aantal overbelastingsklachten en de
productiviteit. Dit vergt opnieuw een
niet
zo
simpele
verandering,
namelijk een culturele verandering.
Wat mensen opgelegd krijgen, gaan
ze eerder stopzetten dan gedrag
die op een natuurlijke manier
uitgelokt wordt.
Probeer dus een systeem zo te
ontwerpen dat beweging op een
spontane wijze kan gebeuren.

