
5 REDENEN OM LEKKER 
TE GAAN WANDELEN

Wandelen heeft veel voordelen. 5 voordelen van wandelen op een rij! Wist je bijvoorbeeld dat je er 
goede zin van krijgt?

Het is overal en altijd mogelijk
Of je nu middenin een stad woont of aan een bosrand; je kunt overal wandelen. Het enige wat je 
hoeft te doen is de deur uitstappen en beginnen! Het is ook heel gemakkelijk in een druk schema te 
proppen. Loop eens naar de supermarkt in plaats van met de auto gaan, wandel met de kids naar de 
sportvereniging of naar school, pak de benenwagen om op bezoek te gaan bij vrienden;  
er is zoveel mogelijk.

Minder blessuregevoelig dan veel andere sporten
De impact op je lijf met wandelen is een stuk lager dan bij de meeste sporten. Neem hardlopen; elke 
keer als je landt, komt er een behoorlijke druk op je knieën te staan. Bij wandelen is dit een stuk 
minder. Jezelf blesseren met wandelen zal niet zo snel voorkomen. Tenzij je natuurlijk ongetraind 
een hele lange tocht gaat maken. Het is dan ook voor de meeste mensen een toegankelijke manier 
van bewegen.

Beter slapen
Van wandelen word je rustig. Je hebt tijd om even lekker om je heen te kijken, je gedachten de loop 
te laten en je hebt letterlijk de ruimte om even de dag of week te verwerken. Dit zorgt ervoor dat je 
met een minder drukke geest je bed in gaat en hierdoor beter slaapt. Daarnaast is je lijf ook in actie 
geweest en is deze ook lekker vermoeid. Heerlijk om dan je bed in te stappen!

Verbetert je stemming
Onderzoeken over de effecten van sporten lopen uiteen, maar wetenschappers zijn het over één 
ding eens: wandelen is goed voor je humeur! Als je sport, maakt je lijf serotonine aan. Dit stofje heeft 
effect op dingen zoals je zelfvertrouwen en geheugen, maar ook je stemming. Zit je dus even niet 
lekker in je vel? 
Ga een blokje om. Wie weet, misschien doet het wel wonderen!

Je ontdekt nieuwe plekken
Als je thuis weggaat, ga je dan meestal gericht ergens heen of dwaal je wel eens lekker rond? Wande-
len is een perfecte manier om nieuwe plekken te ontdekken. Loop eens een kant op waar je normaal 
nooit heen gaat te fiets of in de auto en kijk gewoon eens waar je uitkomt. Wie weet zit er ergens wel 
een parel van een plekje verstopt in jouw omgeving!
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BEWEEGTIPS VOOR THUIS

We weten allemaal dat bewegen gezond is en dat je er fit van wordt. Maar hoe zorg je er voor dat 
je fit blijft? Dat kan al met kleine oefeningen die je thuis kan doen. Onze beweegcoach vertelt welke 
oefeningen dat zijn.

Bijna zitten en weer staan 
Ga voor een stoel staan met de achterkant van de benen tegen de zitting. Kijk recht vooruit en focus 
op één punt. Doe alsof je gaat zitten, als je bijna zit, ga dan weer staan. Herhaal dit 5 keer, rust en 
herhaal 2 keer.

Knieheffen
Ga rechtop staan en til je been op totdat je een hoek van 90 graden maakt. Plaats dan je voet weer 
op de grond. Doe dit vijf keer met één been en vijf keer met het andere been, rust dan even en 
herhaal de hele oefening nog 2 keer. In totaal hef je 15 keer je linker- en 15 keer je rechterbeen.

Water heffen
Neem een flesje water in elke hand. Hou je armen gestrekt naar beneden met je handen op je dijen 
en lift je armen omhoog tot aan je schouders. Herhaal dit tien keer. Doe in totaal 3 keer 10 sets.

Appels plukken
Sta, of zit, stevig met twee voeten op de grond. Strek één arm helemaal richting het plafond alsof je 
een appel hoog uit de boom pakt. Kijk naar voren en maak je zo lang mogelijk. Hou dit 3 tellen vast 
en wissel van arm. Herhaal deze oefening 6 keer (3 per arm), rust heel even en doe deze reeks nog
3 keer. In totaal strek je 24 keer je armen uit.

Hand- en vingeroefeningen
Maak een stevige vuist en open vervolgens je handen weer. Herhaal dit vijf keer. Raak hierna met 
alle vingers één voor een je duim aan, ook deze oefening herhaal je vijf keer. Tot slot draai je je pols 
5 keer links- en 5 keer rechtsom.
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BEWEEGTIPS VOOR TIJDENS 
HUISHOUDELIJKE TAKEN

Doe zoveel mogelijk in huis zelf. Verdeel de taken over verschillende dagen en doe rustig aan. Zo 

beweeg je elke dag, op je eigen tempo. 

 

Zet je favoriete muziek op. Dit stimuleert om op te staan en daardoor wat extra te bewegen.

Daag jezelf uit! Probeer bijvoorbeeld bij elke keer opstaan 3 keer de beweging van zitten en opstaan 

te herhalen voordat je écht opstaat.

Probeer goed op je houding te letten. Ook de tafel dekken of de wasmachine in- en uitruimen is 

beweging. Span goed je buikspieren aan om al je spieren te activeren.

Neem, indien mogelijk, iets vaker de trap in huis.

Rek je zelf vaker uit. Bijvoorbeeld bij het afvegen van de tafel of het stoffen van een hoog kastje.

Span tijdens klusjes waarbij je staat, bijvoorbeeld koken of tandenpoetsen, een aan-tal keer goed je 

been- en bilspieren aan.
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VOORKOM DAT JE VALT

Wil je voorkomen dat je valt? Je kunt zelf veel makkelijke aanpassingen maken in je dagelijks leven 
om niet te vallen. Met deze tips van onze beweegcoach sta jij sterker op je benen!

Blijf actief
Volg een beweegprogramma. Hiermee blijft je balans in orde en blijven je spieren op sterkte. Of 
maak regelmatig een ommetje, wandelend of met de fiets als dat nog gaat.

Maak je huis veilig
Maak het licht aan voordat je door de woonkamer gaat wandelen. Zelfs bij schemer kun je net die 
vouw in het tapijt missen waardoor je lelijk kunt vallen. Een veilige trap, die goed verlicht is, voor-
komt ook veel ongelukken. Of zorg voor een extra trapleuning of bekleed de treden met antislipma-
teriaal. Net als een antislipmatje in bad. Simpel aan te passen en heel handig!

Draag stevige schoenen 
Op je slippers of sokken de trap af, is natuurlijk niet veilig. Probeer stevige schoenen aan te trekken 
met een zool met voldoende profiel en lage hak.

Check je ogen
Laat regelmatig je ogen controleren. Tijd voor een bril? Vergeet hem niet op te zetten! Ook als je al 
een bril draagt, is het belangrijk regelmatig te laten controleren of de sterkte klopt.

Span je spieren aan
Ben je duizelig als je op staat? Blijf waar je bent, span je beenspieren goed aan en wacht tot het voor-
bij is voordat je wegloopt. Door het aanspannen van je benen begint je bloed weer goed te stromen 
en is de duizeligheid snel voorbij.
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