
Mei  sporten en bewegen
In mei gaan we het binnen het leefstijlproject ‘Zo fit als je kunt’ hebben over sporten en bewegen. Door het coronavirus 
sporten en bewegen de meeste mensen veel minder dan normaal. We zitten allemaal meer binnen, stimuleren en motiveren 
elkaar minder en sportscholen en -verenigingen zijn gesloten. Juist in deze tijd is het belangrijk om fit te blijven en dus om 
voldoende te bewegen. Naast dat het een prettige afleiding is, levert bewegen een positieve bijdrage aan onze weerstand en 
gezondheid. Kom in beweging!

TIP 1: ZORG DAT JE VOLDOENDE BLIJFT BEWEGEN 
Het is belangrijk om voldoende te blijven bewegen. Probeer minimaal 2,5 uur verspreid door de  week matig 
intensief te bewegen. Dit houdt in dat je hartslag en ademhaling iets omhoog gaan, maar waarbij praten 
mogelijk blijft. Je kunt bijvoorbeeld gaan wandelen of fietsen. Daarnaast is het gezond om minimaal twee 
keer in de week intensief te sporten. Dit versterkt namelijk je uithoudingsvermogen, conditie, spieren en 
botten.

TIP 2: WEES BEWUST VAN DE GEZONDHEIDSVOORDELEN VAN SPORTEN EN BEWEGEN
Sporten en bewegen is om vele redenen gezond. Het heeft onder andere een stimulerende werking op de 
stofwisseling en op het immuunsysteem. Je voelt je daardoor fitter en energieker. Bewegen is goed voor 
je hart, cholesterol, het verlaagt je bloeddruk en vermindert het risico op een beroerte. Door regelmatig te 
bewegen verminder je ook het risico op chronische ziektes als astma, diabetes en zelfs op sommige vormen 
van kanker. Daarnaast zorgt bewegen voor de aanmaak van endorfine. Dit gelukshormoon verbetert je 
humeur waardoor je minder stress ervaart.

TIP 3: BOUW BEWEGINGSMOMENTEN IN JE DAGELIJKS LEVEN
Gedurende een dag zijn er meerdere mogelijkheden om meer te bewegen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de 
trap nemen i.p.v. de roltrap of lift, boodschappen lopend of fietsend doen i.p.v. met de auto, in de pauze een 
wandeling maken, een bushalte eerder uitstappen of tijdens contactmomenten met patiënten een stukje 
wandelen i.p.v. op kantoor zitten.

TIP 4: ONDERZOEK OP JE WERK OF MEER BEWEGING MOGELIJK IS
Overleg met je collega’s over hoe je tijdens je werkzaamheden meer in beweging kunt komen en 
daarmee te veel zitten kunt voorkomen. Mogelijk kan een werkoverleg of een telefoontje ook tijdens een 
wandeling, zou er een bureaufiets of zit-sta-bureau kunnen komen of kunnen jullie staand vergaderen. 
Beweging zorgt naast lichamelijke gezondheid ook voor een frissere geest en bevordert daardoor de 
effectiviteit in het werk.

TIP 5: MAAK GEBRUIK VAN HULPMIDDELEN OM BEWEGEN AANTREKKELIJKER TE MAKEN
Tegenwoordig zijn er veel apps die ervoor kunnen zorgen dat bewegen leuker wordt. Google maar eens 
op ‘apps bewegen en sport’ en je komt meerdere apps tegen die bijvoorbeeld je wandel- en fietsroutes 
met de daarbij behorende kilometers en tijd noteren. Naast apps zijn er ook andere handige gadgets zoals 
stappentellers en Fitbits. Met een Fitbit om je pols kun je naast je stappen tellen ook je hartslag meten en 
kijken hoeveel calorieën je hebt verbruikt.
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