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Met elk jaar dat je ouder wordt, verlies je

een klein beetje spiermassa en wordt je

spierkracht minder, Celukkig kun je

dit proces zelf een halt toe roepen,
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handelingen als aankleden, traplopen en

opstaan uit de stoel steeds meer moeite

kosten naarmate we ouder worden. De

beste manier om de spieren ook op ho-

gere leeftijd gezond en sterk te houden,

is simpelweg door ze te gebruiken.

Hans Hobbelen, frsiotherapeut, bewe,

gingswetenschapper en lector Veroude-

ring en paramedische zorg: 'Het mooie
van spieren is dat ze op elke leeftijd goed

te trainen zijn . Zodraje ze gaat gebrui-

ken zul je merken dat de spiermassa en

spierkracht toenemen. Andersom neemt
de spiermassa af als je je spieren niet
gebruikt. "If you don't use it, you lose it'l
Hobbelen benadruk het belang van

bewegen daarom nog maar eens. 'Velen

realiseren zich helaas niet hoe ontzet-

tend belangrijkbeweging is. Voor de

hart- en bloedvaten, het uithoudings-

vermogen, de hersenen, het immuunsys-

teem. Eigenlijkvoor alIes. AIs we onze

spieren gebruiken, komen er allerlei
stoffen wij die gunstig zijn voor onze

gezondheid. Hiervoor moeten de spieren
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beweging

behoorlijk worden aangesproken. Een

beetje freewheelen op een hometrainer

is niet voldoende. Er moet toch zeker wat

zweet op het voorhoofd verschijnen. Hoe

inspannender een activiteit, hoe beter.'

Het belang van krachttraining wordt

onderstreept door de beweegrichtlijnen

van de Gezondheidsraad, die in 2017 in

opdracht van het ministerie van Volksge-

zondheid, Welzijn en Sport zijn opge-

steld. In deze richtlijnen wordt volwasse-

nen geadviseerd minimaal 150 minuten

per week matig intensief te bewegen. Het

hoeft dus niet per se een halfuur per dag

te zijn, de ene dag iets meer en andere

dag iets minder kan ook. Daarnaast is het

advies om minimaal twee keer per week

spier- en botversterkende oefeningen te

doen en veel zitten te voorkomen. Het

doen van spierversterkende oefeningen

heet ookwel krachttraining. Maar dat

betekent niet dat ouderen in de sport-

school met allerlei apparaten en gewich-

ten aan de slag moeten. Veel krachtoefe-

ningen zijn gewoon thuis te doen.

Zelfredzaamheid
Laura den Boeft is geriatriefusiotherapeut

en komt dagelijks bij cli€nten thuis om ze

te helpen bij het bewegen en bij lcacht-

oefeningen. 'Veel mensen denken dat

krachttraining op hun leeftijd geen zin

meer heeft en dat is echt zonde. "la, maar

ikben al 85", zeggenze dan. Maar leeftijd

doet er niet toe. Ik waag zelfs bijna nooit

naar iemands leeftijd. Bewegen heeft,

juist als je oud en niet heel actiefbent
veel zin. Natuurlijk moet je het wel rustig

opbouwen, een ouder iemand is tenslotte

vatbaarder voor blessuresl vertelt Den

Boeft. Ze vervolgt: 'Omdat de bovenbeen-

spieren onmisbaar zijn om stevig te staan

en valpartiien te voorkomen, is het heel

belangrijk die te trainen. Maar kracht-

training doet meer dan voorkomen dat je

vaIt. Itachtig en sterk zijn zorgt voor meer

zelfuertrouwen en maak weerbaarder.

Allerlei dagelijkse activiteiten, zoals aan-

kleden, traplopen en boodschappen doen

worden makkelijker. Krachttraining heeft

zodoende een positiefeffect op het leven

en de zelfredzaamheid. Als iemand te

weinig beweegt zie je vaak dat zijn wereld

steeds kleiner wordtl

Gemak
De beste manieren om gezond en fit
ouder te blijven of te worden, zijn actief

leven en de spieren flink aan het werk

zetten. 'Het zou dus mooi zijn als we wat

meer bewegen en ons meer inspanneni

vervolgt Hobbelen. 'Maar ja, gemak

dient de mens en het zit bij ons ingebak-

ken dat we niet te veel willen doen en

onszelf niet te veel willen belasten. Dus

zodra het doen van oefeningen iets is dat

"moet'i doen we het vaak nietl Hobbelen

is dan ook groot voorstander van het

integreren van krachttraining in het da-

gelijks leven. Dat maakt volgens hem de

kans groter dat iemand het ook echt gaat

doen. Wat het volhouden moeilijk maakt,

is dat de gezondheidseffecten van

krachttraining op de langere termijn niet

direct te merken zijn. Preventie is een

belangrijke reden om te bewegen, maar

de preventieve werking is niet te meten.

'Van een sterker immuunsysteem mer-

ken we niet zoveel, behalve dat je niet of

minder vaak ziek of verkouden wordti

Iegt hij uit. 'Ie werkt dus voor iets dat niet

gaat gebeuren. Hopelijk. Het doel van

krachttraining is kwaliteitvan leven en

een relatief goede gezondheid. Meer

gezonde I'aren. En we kunnen daarin dus

zelf verschil maken. Daarom is het zo

belangrijk dat we ons ber.trrst zijn van het

belang van bewegen. De richtlijn is twee

keer per week krachttraining. Maar hoe

vaker, hoe beter.Zo simpel is hetl

Ook Den Boeft merkt dat niet iedereen

enthousiast wordt van krachtoefeningen.

Ze probeert deze dan ook zo veel moge-
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E Vanaf 65 jaar heb je 1.2 gram

eiwit per kilo lichaamsgewicht

per dag nodig. lemand die 70

kilo weegt moet dus 84 gram

eiwit per dag eten, verspreid

over de maaltijden.

I Eet wat vaker yoghurt, kwark

of een ei gedurende de dag,

vervang jam door kaas of kip-

filet, drink een glas melk extra

en zet vaker peulvruchten en

noten op het menu.

S I gtas melk (250 ml) bevat

8,5 gram eiwit, een schaaltje

(150 ml) volle yoghUrt

5,7 gram, in 1 ei zit 6,2 gram

eiwit en in tdO gram kipfilet
(als broodbeleg) 17 gram.

E Animatie over het belang van

voeding: tinyurl.com/
belang-van-voeding

Iijk te verwerken in alledaagse handelin-

gen. 'Opstaan uit de stoel is een goede

oefeningvoor de benen. Ie kunt bijvoor-

beeld als je naar de keuken wilt niet 66n,

maar vijf keer uit de stoel opstaan. Dus

opstaan, zitten, opstaan, zitten en zo

verder. Of tijdens het tandenpoetsen tien

keer op je tenen gaan staan. En leg ge-

wichtjes binnen handbereik, zodat je

tijdens het televisiekijken oefeningen

kunt doen. Zo zijn ze betervol te hou-

denl Ze vervolgt: 'AIs iemand resultaat

ziet en merkt dat hij makkelijk de trap op

Ioopt en uit bed kan komen, motiveert

dat ook. Dan weet je waar je het voor

doet. Maar om dat te bereiken moet je

wel volhouden. Dat is niet altijd makke-

lijk, maar wel ontzettend belangrijkl I
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Bliif tijdenshet

trainen in debuurt
van iets datie kunt
vasthouden, zoals

eentafel.

@Startpositie: sta in spreidstand

met de voeten uit elkaar. Cebruik

indien nodig een stoel om je aan

vast te houden. Buig je benen, alsof

je gaatzitten. Houd je lichaam daar-

bij rechtop en duw je billen naar

achteren. Zak rustig naar beneden,

Let erop datje knie6n niet voorbij je

tenen komen - houd je rug recht.

Ca rustig terug naar de startpositie.

Oelendatwatie
wiltverbeteren. WiI

jegemakkeliiker
uit de stoel kunnen
opstaan? Sta dan 10

keerop.Wiliebeter
kunnen traplopen?

Gatraplopen.

Startpositie: ga op je rug liggen met de

handen achter het hoofd. Buigje kniedn

en zetje voeten op de grond. Til volgensje

bovenlichaam omhoog, houd daarbij je

voeten op de grond en je rug recht. Tip:

plaats je kin op de borst om nekpijn te voor-

komen. Breng het bovenlichaam weer lang-

zaam naar beneden, Voel je datje buikspie-

ren zich aanspannen? Dan doe je het goed.

Herhaal de oefening,

Startpositie: ga op je rug liggen, spreid je armen, buig je benen in

een comfortabele hoek en zetje voeten plat op de grond.

Adem in en til op de inademing het onderlichaam langzaam omhoog.

Zorg dat de rug en bovenbenen hierbij op 66n lijn zijn.

Houd deze positie zo mogelijk enkele seconden vast.

Adem vervolgens uit en laat het lichaam langzaam weer zakken.

34 cezoruocros februari/maart20Z1

bgweging

JL



Startpositie: sta rechtop en ontspan je

schouders. Strek beide armen zijwaarts.

Draai - gedurende 10 seconden - kleine

cirkels voorwaarts. Draaije armen vervol-

gens - 10 seconden lang - de andere kant

op. Laatje armen daarna langzaam weer

zakken. Neem een paar seconden rust en

herhaal de oefening.

beweging
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Wim Dekker (1939) uit

Hilversum gaat twee keer

per week naar fysiofitness,

waar hij oefeningen doet

onder begeleiding van een

fysiotherapeut, $ierdoor
voelt hij zich fitter en sterker:

'Tijdens de les werk ik aan

mijn conditie en balans en

doe ik krachtoefeningen.

Verder loop ik zo veel moge-

lijk en dat gaat goed. lk loop

op eigen kracht en heb nog

nooit een hulpmiddel nodig

gehad. Het is belangrijk om

gezond en fit te blijven. lk

voel me er goed bij en vind

de lessen heel leuk, Dus zo

lang ik het kan, blijf ik het

doen.'

@

o
f
o

@

o

Startpositie: sta rechtop met

je knie6n licht gebogen. Zet

je linkerbeen vooruit en zak

doorje heupen. Je rechterbeen

buigt en je knie raakt bijna de

grond. Houd je bovenlichaam

recht en laat je linkerknie niet

voorbijje tenen komen, Druk

jezelf met het linkerbeen

omhoog en doe de oefening

andersom.

? Startpositie: sta iets verder

dan een armlengte van de

muur. Plaats je handen - op

schouderhoogte - tegen de

muur, Buig je armen, zodat je

langzaam richting de muur

beweegt. Houdje rug recht

en je voeten plat op de grond,

Blijf 1 seconde zo staan. Druk

jezelf daarna langzaam met je

armen terug en herhaal deze

oefening 10 keer.

veg ro.nl/advies/vital iteit/
bewegen-voor-ouderen
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Spiermassa
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