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BLIJF NIET ZITTEN, BEWEEG!

Situering van het advies

Voor een goede gezondheid wordt over het algemeen aanbevolen om in voldoende 
mate te bewegen. Meer bewegen en minder stilzitten is de boodschap.

Je hoeft  niet noodzakelijk te sporten om voldoende te bewegen.  Voor de 
duidelijkheid: bewegen is meer dan sporten. Het streefdoel is om dagelijks 
gedurende minstens 30 minuten te  bewegen. Je hoeft daarbij niet meteen één of 
ander record na te jagen. Beter is het om uw oefeningen op te nemen in uw 
dagdagelijkse bezigheden en rustig op te bouwen. Zo kan je bijvoorbeeld de trap 
nemen in plaats van de lift als je een verdieping naar boven of naar beneden moet, 
of de fiets nemen om u naar uw werk te begeven in plaats van de wagen enz.

Het moet niet gezegd worden dat bewegen overal kan en dat je er geen specifieke 
toestellen voor nodig hebt. Een eenvoudige manier om meer te bewegen is gewoon 
meer stappen zetten. 10000 stappen per dag of 8000 stappen voor 65-plussers is 
ideaal (volgens het Vlaams Instituut Gezond Leven)
 
Je hebt hier alle belang bij vermits meer bewegen tot gevolg heeft dat je minder 
lichaamsvet, meer spieren en sterkere botten aanmaakt. Er zijn overigens steeds 
meer aanwijzingen dat bewegen niet alleen het lichaam in conditie houdt, maar ook 
het brein.
Bewegen in groep bevordert bovendien het sociaal contact dat van groot belang is in 
de strijd tegen vereenzaming.

HET ADVIES
Van bewegen is genoegzaam geweten dat deze activiteit een gunstige invloed heeft 
op de gezondheid zowel op fysiek als op mentaal vlak en zowel op jong als op oud.
De lokale overheid heeft dan ook de opdracht om haar burgers consequent te 
informeren over het nut van bewegen.
Om de sociale cohesie te verhogen tussen de mobiele en de minder-mobiele 
senioren dienen plannen uitgewerkt te worden om de betrokkenen meer in beweging 
te brengen. Zo kunnen bijvoorbeeld aangepaste wandelroutes uitgestippeld worden  



en kunnen de wandelingen al dan niet  gekoppeld worden aan specifieke toestellen 
en of oefeningen.
Op verschillende punten in de stad kan ook een zitbank geplaatst worden.  Uiteraard 
worden zitbanken en plasplaatsen op mekaar afgestemd.


