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ZES TOPTIPS 
voor meer bewegen 

 

Weet waar je het voor doet.  
Regelmatig bewegen heeft een positief effect op de gezondheid, de alertheid 
tijdens je werk en de kwaliteit van de slaap (dieper slapen). Maar het zorgt ook 
voor minder stress, een grotere helderheid en een beter humeur. Bedenk wat jij 
de grootste winst vindt, zodat dat je kan motiveren. 

 
Sta op. 
Meer bewegen begint niet met een tripje naar de sportschool. Het begint met 
vaker opstaan. Het streven is dat je minder dan 10 uur zit op een dag, liefst zelfs 
minder dan 6 uur. Dat heeft een groot effect op je verwachte (gezonde) 
levensduur. Welke activiteiten die je nu zittend doet, zou je ook staand of 
langzaam lopend kunnen doen? 

 
Kies het juiste tempo. 
Je conditie verbeter je als je hart en je longen iets harder moeten werken dan 
normaal. Dat is het tempo voor je dagelijkse half uurtje lopen of fietsen. Je hoeft 
dus niet te hijgen of te zweten. Je kan nog wel normaal praten, alleen een 
ingewikkelde discussie voeren lukt niet meer. De energie verplaatst zich immers 
naar je lichaam. Dat is ook de reden waarom je hoofd er lekker leeg van wordt. 

 
Doe het samen. 
Veel mensen vinden het lastig om voldoende te bewegen. Zijn er mensen in je omgeving 
die ook meer willen bewegen? Steun elkaar dan door het samen te doen, of elkaar eraan 
te herinneren. Zoek wel mensen die echt serieuze plannen hebben, net als jij. Anders 
moet je straks niet alleen jezelf, maar ook een ander gemotiveerd houden en dat kost 
alleen maar extra energie. 

 
Maak het niet te groot. 
Elk blokje van tien minuten of langer actief bewegen, is winst. Op de fiets of 
lopend ergens heen of een ommetje in de pauze telt dus ook mee. Kies hoe dan 
ook voor doelen/plannen die haalbaar zijn in je huidige situatie. Als je meer 
gewend raakt aan regelmatig bewegen, wordt het uitbreiden van je 
beweegactiviteiten ook een stuk makkelijker. “Beter een kleine stap wél zetten, 
dan een grote stap niet zetten,” is een mooi motto. 

 
 

Buitenlucht geeft iets extra’s 
Heb je de mogelijkheid om buiten te bewegen, doe dat dan zeker. Mensen 
knappen op van frisse lucht en een andere omgeving. Als het in je schema past 
om in de ochtend buiten te zijn, is dat nog mooier. Dan help je ook je bioritme te 
verbeteren. Daar krijg je energie van. 


