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Start u voor het eerst met deze oefeningen?
Lees eerst de oefening goed door en doe deze
serie één keer.
U mag best wel een beetje zweten. Wanneer u voelt
dat u buiten adem raakt, neem dan even rust.
Totdat uw hartslag en ademhaling weer normaal is.
De oefeningen mogen geen pijn veroorzaken.
Gebeurt dit wel, sla deze oefening dan over.
Wanneer dit de volgende keer wel het geval is
raadplaag dan uw huisarts.

Bouw bewegen op: Start met 1 serie om te wennen
aan de oefeningen. U kunt ervoor kiezen de oefeningen elke dag te doen of om de dag. Kunt u de serie
met gemak uitvoeren, verhoog het naar 2 series.
Ga voor een stoel staan. Een aantal oefeningen zijn
op de stoel en u kunt de stoel altijd als ondersteuning
(voor uw balans) gebruiken.
Zorg voor goede schoenen. Doe de oefeningen niet
op uw sokken. Schoenen geven een goede grip op
de vloer.

Kies een plek waar u vrij kunt bewegen, zodat u
niet tegen de lamp aan slaat of de vaas van tafel.

Wandel je mee? Geef je dan op bij de
KrimpenWijzer, dagelijks bereikbaar van 09.00
uur tot 12.00 uur via telefoonnummer

Eet Gezond!

06-82942440

• Zorg dat u voldoende eiwitten binnen krijgt. Eiwitten zitten bijvoorbeeld in kwark, yoghurt, karnemelk, vis, vlees
en eieren.
• Eiwitten zijn de bouwstoffen voor je spieren. Een tekort
aan eiwitten kan leiden tot gewichtsverlies en spierafname, waardoor de kans op vallen wordt vergroot.
• Vitamines zijn ook erg belangrijk. Vooral vitamine B, C
en D. Vitamine B komt voor in dierlijke voedingsmiddelen.
Vitamine C komt vooral terug in sinaasappels. Voor vitamine D is 5 minuten rechtstreeks zonlicht al genoeg.

Wandel je fit!
In je eigen buurt!

Deze informatie wordt mogelijk gemaakt door
Kenniscentrum Sport & Bewegen. Kijk voor
meer beweegoefeningen en extra informatie
op www.allesoversport.nl/beweegposter.

Fit op de stoel

Blijf in balans

Been in beweging

Schommelen

U zit op de stoel, rug tegen
de leuning. Been voorwaarts
strekken en weer buigen.
(Zet uw voet niet op de grond).

Hoe vaak?

Herhaal dit 10 keer.
3 series van 6 herhalingen.

Ellebogen tegen de rugleuning
Duw de ellenbogen tegen
de rugleuning en voel de
rug-spieren aanspannen.
De nek wordt recht en
de buikspieren trekken
ook aan.
Let op: Borst vooruitsteken
en blijf door ademen!

Hoe vaak?

20 sec. vasthouden en dan 3
ademhalingen ontspannen.
Herhaal dit 10 keer.

Sta met de voeten op heupbreedte, knieën licht gebogen. Breng langzaam het gewicht naar links, rechterbeen strek je uit. Verplaats het gewicht weer naar het
midden, beide knieën gebogen en verplaats het gewicht
naar het rechterbeen, waarbij het linkerbeen gestrekt
wordt. Armen in de zij of zijwaarts voor extra balans.

Hoe vaak?

Schommel zo 10 keer.
Herhaal deze oefening nog 2 keer.

Buig-en-strek

Til uw been gebogen op, strek het been uit, buig
hem weer en zet de voet op de grond. Herhaal dit 5x
en wissel van been.

Hoe vaak?

Herhaal dit nog 2 keer per been.
Deze oefening kan ook met ondersteuning van de stoel.

Deze pagina is mogelijk gemaakt dankzij
een bijdrage van Stichting Elisabeth te Den Haag.

