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MEI  sport en bewegen
In de maand mei staat het thema ‘Sport en bewegen’ centraal in het leefstijlproject ‘Zo fit als je kunt’. We ontdekken met 
elkaar welke sportactiviteiten er binnen MindUp worden aangeboden en hoe je ook zonder te sporten kunt zorgen voor 
voldoende beweging in het dagelijks leven. Op 22 mei gaan we met elkaar sporten tijdens de sportdag in Franeker die door 
CIOS-studenten georganiseerd wordt.

TIP 1: WEES BEWUST VAN DE GEZONDHEIDSVOORDELEN VAN SPORT EN BEWEGEN 

Sport 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, verlaagt je bloeddruk en vermindert het risico op een beroerte. Door regelmatig te bewegen 

verminder je het risico op chronische ziektes als astma, diabetes en zelfs op sommige vormen van kanker. 

Daarnaast zorgt bewegen voor de aanmaak van endorfine, een zogeheten gelukshormoon dat je humeur 

verbetert en waardoor je minder stress ervaart.

TIP 2: ZORG TIJDENS JE WERK VOOR VOLDOENDE BEWEGING
Naast dat bewegen gezond is voor je lichamelijke gezondheid is het ook gezond voor de geest. Je voelt je na 

een bewegingsactiviteit vaak een stuk fitter en scherper als daarvoor. Mogelijk kun je een werkoverleg of een 

belangrijk telefoontje ook tijdens een wandeling doen. Als je veel bureauwerk doet dan zou een bureaufiets of 

zit-sta bureau van pas kunnen komen. Op internet vind je ook veel workouts achter het bureau. Ga met elkaar 

in gesprek over hoe je meer bewegen op het werk mogelijk kunt maken!

TIP 3: 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.

TIP 4: ONDERNEEM ACTIEVE UITSTAPJES
Spreek met vrienden af en combineer dit met een doe-activiteit. Ga lekker samen sporten of maak een 

lange wandeling in het bos. Ook binnen het gezin zijn er vele actieve uitstapjes mogelijk om met elkaar te 

ondernemen. Ga bijvoorbeeld naar de kinderboerderij of met elkaar fietsen. Dit levert vaak meer plezier op 

dan met elkaar voor de tv zitten.

TIP 5: GEZAMENLIJK EEN (SPORT)ACTIVITEIT PLANNEN OP EEN VAST TIJDSTIP IN DE WEEK
Het werkt motiverend als je elke week op een vast tijdstip een (sport)activiteit hebt gepland. Hierdoor wordt 

het een wekelijkse routine. Naast een vast tijdstip werkt het ook om met iemand af te spreken om te gaan 

sporten. Zo kun je bijvoorbeeld afspreken om elke woensdag- en zaterdagavond van 19.00 tot 20.00 uur te 

wandelen met een goede vriend.
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