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Thuis in beweging voor ouderen  

  
We zijn in Nederland in een onwerkelijke situatie beland, waarin we sociaal (fysiek) contact tot een mini-
mum moeten beperken. Sterker nog, er wordt ten zeerste aangeraden om binnen te blijven. Wie toch naar 
buiten gaat, dient 1,5 meter afstand tot anderen te houden. Dat betekent dat we sterk worden beperkt in 
onze beweegmogelijkheden. En dat terwijl het juist zo belangrijk is voor iedereen om te blijven bewegen!   
   
Beter in je vel met bewegen   
Het is wetenschappelijk bewezen dat er stoffen in ons lichaam worden aangemaakt als we goed blijven be-
wegen. Daardoor gaan we beter in ons vel zitten. Daarnaast stimuleert beweging onze hersenen, wat weer 
zorgt voor een goede mentale gezondheid. In deze tijden belangrijker dan ooit!    
  
Wij hebben een beweegprogramma voor u   
Voor mensen die thuis één of meer fitnesstoestellen hebben, is bewegen niet zo’n probleem. Als u deze mo-
gelijkheden niet heeft, is het al wat moeilijker om leuke manieren te bedenken om te blijven bewe-
gen. Daarom hebben we bij Team Sportservice het programma ‘Thuis in beweging voor ouderen’ ontwor-
pen. Leuk en laagdrempelig.    
  
Uw stoel kan u helpen   
In dit beweegprogramma geven we ideeën en tips over hoe u meubilair en andere voorwerpen creatief kunt 
gebruiken voor allerlei oefeningen. We hebben geprobeerd een veelzijdig programma samen te stel-
len waarin we meerdere niveaus aanbieden zodat iedereen mee kan doen.   
  
Ook tips voor mensen met rollator   
Verder wordt er gewerkt met verschillende categorieën, waaronder eentje die bedoeld is voor mensen met 
een rollator. Oefeningen worden waar nodig met video-instructies verduidelijkt. U kunt een video starten 
door op de link te klikken.   
  
Zorg ook voor gezonde voeding   
Naast bewegen is verantwoord eten en drinken van groot belang. Dat zorgt er namelijk ook voor dat u lekker 
in uw vel zit. In het programma ‘Thuis in beweging voor ouderen’ zullen wij daarom aandacht besteden aan 
gezonde voeding en slimme keuzes die u daarin kunt maken.    
  
Veel plezier met onze tips!   
Wij wensen u heel veel plezier met dit beweegprogramma en we hopen dat u het op een leuke manier thuis 
kunnen toepassen. Zorg goed voor anderen en ook zeker voor uzelf!   
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SAMENVATTING VAN ALLE GELDENDE RICHTLIJNEN:  
 

• Sport niet als u niest of hoest, of als u keelpijn, neusloop of koorts heeft. Blijf dan 
thuis, isoleer uzelf maximaal en bel uw huisarts als het erger wordt  

• Na koorts niet meteen sporten. Rust net zo lang als het aantal dagen dat u koorts 
had. Na bijvoorbeeld 3 dagen koorts begint u pas op dag 7 weer met sporten of be-
wegen 

• Beweeg regelmatig (dagelijks een half uurtje of om de dag een uur) 
• Maar altijd matig: zoek de grenzen van uw kracht of uithouding niet op 
• Oefen als het kan in de open lucht (tuin, binnenplaats, balkon, buitenshuis…) 
• Maar binnen bewegen is beter dan niet bewegen 
• Het veiligste is individueel sporten 
• Sport u samen met huisgenoten, hou 1,5 meter afstand 
• Raak niemand aan: ook geen groet, omhelzing, high fives, groepsselfies et cetera 
• Ook voor en na: geen gezamenlijk vervoer naar de sport, apart omkleden en niet 

samen douchen 
• Gebruik uw eigen materiaal: bidon of beker, handdoek, racket, bal, fiets 
• Denk aan de basisregels voor hygiëne:  
o handen vaak wassen met water en zeep 
o handen het liefst drogen met doekjes voor eenmalig gebruik  
o de elleboogplooi of een tissue om te niezen of hoesten  
o snuiten in een papieren zakdoekje 
o gebruikte doekjes wegwerpen in een afsluitbare bak 
o ogen, neusgaten, lippen en mond zo weinig mogelijk aanraken 
o geen handen of zoenen geven 
o knuffel alleen met huisgenoten of uw partner en hou het kort 
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Diverse oefeningen 

 

Staande oefeningen met sokken 
Bij deze oefeningen heeft u 2 paar sokken nodig. 

 

Oefening Uitleg Voorbeeld link 

1 Zet uw voeten ongeveer op  

heupbreedte en neem in elke hand 

een paar sokken. Gooi met rechts 

het paar sokken omhoog naar uw 

linkerhand. Zodra de sokken in de 

lucht zijn, gooit u met links het 

tweede paar naar uw rechterhand. 

Vervolgens vangt u met beide 

handen 1 paar sokken op. Kunt u dit 

ook door te beginnen met links? 

 

Klik hier voor een voorbeeldfilmpje. 

2 Ga op uw linkerbeen staan en neem 
een paar sokken in uw rechterhand. 
Gooi de sokken omhoog en probeer 
deze te vangen met dezelfde hand. 
Ondertussen trekt u de knie van uw 
rechterbeen omhoog en weer naar 
beneden totdat uw voet bijna de 
grond raakt. Probeer dit 10x per 
kant. Tip: als u dit lastig vindt kunt u 
met de arm of hand die u niet 
gebruikt steunen op een stoel.  

 

 

Het is inmiddels wel bekend dat bewegen op iedere leeftijd belangrijk is. Maar hoeveel moeten we 
nou eigenlijk bewegen? Klik op het plaatje voor een filmpje waarin dit wordt uitgelegd. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klik hier 

https://youtu.be/nm7ADxtXRJs
https://youtu.be/nm7ADxtXRJs
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=76mTZeiuKrc&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=76mTZeiuKrc&feature=emb_logo
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Staande oefeningen 
Bij deze oefeningen kunt u eventueel een stoel gebruiken als steuntje. 

 

 
  

Oefening Uitleg Voorbeeld link 

1 Zet uw voeten iets breder dan de 
heupen. Buig uw knieën, zodat u iets 
door de benen zakt en strek de 
knieën weer iets, totdat u bijna 
rechtop staat. Herhaal dit 10x. 

Klik hier voor een voorbeeldfilmpje. 

2 Zorg dat u stabiel staat op 1 been 
(knie licht gebogen). Het andere 
been zwaait u rustig opzij en weer 
terug. Herhaal dit 10x per been. 

3 Idem als oefening 2 en nu gaat u 
tegelijkertijd 1 arm omhoog strekken 
en weer buigen. Als u op uw 
linkerbeen staat, strekt u uw 
rechterarm en andersom. Herhaal dit 
10x per been. 

4 Zet uw voeten ongeveer op 
heupbreedte en houd uw armen 
hoog, met gebogen armen, vingers 
net achter de oren. Breng nu uw 
rechterelleboog en linkerknie naar 
elkaar toe en weer terug. Vervolgens 
brengt u uw linkerelleboog en 
rechterknie naar elkaar toe. Herhaal 
dit 10x per kant. 

5 Zet uw voeten ongeveer op  
heupbreedte en houd uw armen 
langs uw lichaam. Laat nu uw 
handen rustig langs uw bovenbeen 
naar beneden glijden. Eerst uw 
rechterarm, dan uw linkerarm. 
Hierdoor zult u een soort 
schommelbeweging met uw bovenlijf 
maken van links naar rechts. Probeer 
dit 10x per kant. 

https://youtu.be/9TbgAxSZt5E
https://youtu.be/9TbgAxSZt5E
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Staande oefeningen met een flesje 

Voor deze oefeningen heeft u 2 flesjes nodig. Bij deze 5 oefeningen staat u steeds 
met uw voeten ongeveer op heupbreedte en de knieën heel licht gebogen. 
 

Oefentip:  

De oefeningen waarbij een flesje nodig is, kunt u zelf zo zwaar  

maken als u wilt. Een gevuld flesje is zwaarder en maakt de  

oefening pittiger. Vind u de oefening al lastig? Dan kun u het 

flesje minder vullen of zelfs helemaal leeg gebruiken. 

 

 

 

Oefening Uitleg Voorbeeld link 

1 Pak 1 flesje met beide handen vast en 
strek de armen voor u op borsthoogte. 
Beweeg nu het flesje rustig op en neer. 
Probeer dit 10 à 15 seconden vol te 
houden. 

Klik hier voor een voorbeeldfilmpje. 

2 Pak in elke hand een flesje en strek uw 
armen zijwaarts. Maak nu met uw beide 
armen rustig kleine rondjes vanuit de 
schouder. Probeer dit 10 à 15 
seconden vol te houden. 

3 Pak in elke hand een flesje en zet de 
ellebogen in de zij. Buig en strek nu 
beide armen tegelijk voor uw lichaam. 
Probeer dit 15x. 

4 Pak in elke hand een flesje en laat de 
armen langs het lichaam hangen. Strek 
nu beide armen tegelijk zijwaarts tot 
schouderhoogte omhoog en weer 
terug. Probeer dit 10x. 

5 Pak in elke hand een flesje en houd 
deze met gebogen armen naast het 
hoofd. Breng nu de ellebogen rustig 
voor uw lichaam naar elkaar toe en 
weer terug. Probeer dit 10x. 

 

 

Gezonde voeding 
Gezond eten is belangrijk. Klik hier voor 10 tips  

voor gezonde voeding voor 65+ers:  

 

  

https://youtu.be/4gLzYs-j_qA
https://youtu.be/4gLzYs-j_qA
https://www.quingo.nl/nieuwsblog/gezond-eten-voor-65ers-belang-en-enkele-tips/
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Samen met de kleinkinderen 

Om toch gezellig iets samen te kunnen doen 

 

Oefening Uitleg Voorbeeld link 

1 10x jumping jack.  
Spreid-sluitsprongen met de benen 
en tegelijkertijd de armen omhoog 
en omlaag. 

 
Klik hier voor een voorbeeldfilmpje 
 

2 10x bergbeklimmen. 
Startpositie is steunend op handen 
en tenen. Breng nu de voeten om 
en om naar de borst en terug. 

3 10x uitvalspas. 
Zet de benen naast elkaar, plaats 
de handen in uw zij, stap met 1 
voet naar voren en breng de knie 
van het achterste been richting de 
grond. 

4 10x squat. 
Voeten ongeveer op heupbreedte. 
Zak rustig door uw knieën en kom 
weer rustig rechtop staan. 

5 10 seconden planken. 
Steun op de ellebogen en de 
tenen, span de buikspieren aan en 
houdt vol! 

6 10x heuplift. 
Lig op uw rug op de grond met de 
voeten plat. Breng nu de heupen 
rustig omhoog en weer omlaag. 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=aJs_OTfBTHE&feature=em-comments
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Staan en zitten 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uitleg activiteit: 

 

- Ga op een stoel met rechte leuning zitten. 
- Probeer zonder handen rechtop te gaan staan. 
- Tip: hel eerst naar voren en breng uw handen vooruit.  
- Als u het moeilijker wilt maken… doe net alsof u gaat zitten en ga weer 

staan zonder dat u de stoel aanraakt.  
- Als het u 10 keer lukt zonder de stoel aan te raken……: petje af! 
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Knieheffen 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uitleg activiteit: 

- Ga naast de stoel staan en hou deze vast. 
- Trek een knie omhoog en laat deze weer zakken.  
- Trek nu de andere knie omhoog en laat weer zakken.  
- Wanneer u het zwaarder wilt maken, houdt u de knie langer omhoog.  

- Meer dan 10x is echt niet nodig! 
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Benen zwaaien 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uitleg activiteit 
- U staat naast de stoel en houdt deze met een hand vast. 
- Zwaai met het been dat niet naast de stoel staat heen en weer.  
- Doe dit 20 keer en draai het om, andere hand houdt de stoel vast en andere 

been zwaait. 
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Voor de liefhebbers van een spelletje sluiten we af met een:  
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