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An Bogaerts 
PortaAL – Poort naar een Actieve Levensstijl 
Expertisecentrum voor Gezond Bewegen – KU Leuven 
 

Ouderen en beweging: het 
grote waarom 

PortaAL 
Poort naar een Actieve Levensstijl 

Vergrijzing - verzilvering 

Bron: CBS 

Levensverwachting 

Bron: FOD Economie 

Verhoogd risico op welvaartziektes 

• Hart- en vaatziekten 

• Hoge bloeddruk 

• Hoge cholesterol 

 

• Diabetes type II 

 

• Kanker 

 

• Obesitas 

 

• Depressie 

 

• ... 

 

 

 

Leeftijdsgerelateerde daling van fysieke 

aspecten 

• Ademhaling 

• Gebit 

• Gehoor 

• Gezichtsvermogen 

• Weerstand 

• Smaak- en reukzin 

• Lenigheid 

• Uithouding 

• … 
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Sarcopenie 

• Vermindering in spierkracht 

• Vermindering in spiermassa 

• Preferentieel snelle type II vezels 

• Effect op functionaliteit en zelfs BMR 

• Effect van fysieke activiteit, proteïne intake, hormonen... 

Rosenberg 1997 Doherty 2003 

Osteoporose 

• Afname in de kwaliteit en kwantiteit van het bot (vanaf 35 

jaar) 

• Versnelling vanaf menopauze 

• Leidt tot fracturen! 

Valrisico  
• Persoonsgebonden 

o Biologisch (Sarcopenie, Osteoporose, Verminderd 

evenwicht, ...) 

o Gedragsfactoren (Te weinig lichaamsbeweging, 

valangst, ...) 

• Omgevingsfactoren 

 

Hoge valincidentie  

• 24% tot 35% van thuiswonende ouderen valt min.1 x per 

jaar, WZC 30% tot 70% valt min.1x per jaar   

• Hoger risico bij cognitieve stoornissen 

• Kans dat je op spoedgevallen komt door val > door 

ongeval 

Valpreventie: blijf fit en actief! 
www.valpreventie.be 

Exercise is medicine!  

Preventieve effecten op: 

  

 - cardiovasculaire aandoening 

 - type 2-diabetes 

 - osteoporose 

 - darmkanker  

 - borstkanker 

 … (Alzheimer, ...) 
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“A lack of physical activity is now causing 
as many deaths as smoking across the 
world. 
 
 The report, published in the Lancet, 
estimates that about a third of adults are 
not doing enough physical activity, 
causing 5.3 million deaths a year.” 

http://www.thelancet.com/series/physical-activity  

Niet enkel preventief... 
Redenen om (meer) fysiek actief te worden: 

1. gewichtscontrole !?  

2. gezondheid (cardiovasculair)  

3. ontspanning/stressreductie 

4. zich fitter willen voelen 

5. plezier 

6. zelfbeeld verhogen 

7. socializeren 

Basisregels 

• Wie zeer weinig beweegt, heeft meest kans op ziekte of 

vroegtijdig overlijden 

  

• Hoe fitter, hoe gezonder en hoe meer levenskwaliteit 

 

• Wie weinig beweegt kan mits een kleine inspanning een 

stuk gezondheid terugwinnen 

 

• Het is nooit te laat om te bewegen! 

 pre-agriculturele periode (4.000.000 v.C. – 8000 v.C.): 

  jagen en verzamelen -> heel veel fysieke activiteit  

 

 agriculturele periode (8000 v.C – 1800 n.C.):  

        landbouw -> veel fysieke activiteit, meer kracht 

 

 industriële periode (1800-1945): 

        fabriekswerk -> redelijk veel fysieke activiteit 

 

 nucleaire periode (1945-nu):  

        technologische vooruitgang -> hypokinesie (bewegingsarmoede) 

 

99,9% 

http://www.thelancet.com/series/physical-activity
http://www.thelancet.com/series/physical-activity
http://www.thelancet.com/series/physical-activity
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Drempels om niet (meer) fysiek te worden: 

1. gebrek aan tijd  

2. gebrek aan energie 

3. gebrek aan motivatie 

4. gezondheidsproblemen 

5. structurele problemen (geld, infrastructuur, ...)  

6. gebrek aan sociale steun 

7. gebrek aan vaardigheden 

Wat is bewegen?... 

Slapen Sedentair 
Lichte 

inspanning 
Matige 

inspanning 
Zware 

inspanning 

1 metabolic equivalent (MET)  
= het energieverbruik tijdens rustig zitten (1 kcal/kg/uur) 

Norton et al., 2010, Journal of Science and Medicine in Sport; Ainsworth et al., 2000, Med Sci Sport Exer; 
WHO, 2010, Global recommendations on physical activity for health 

Slapen Zitten Huishoudelijke taken Wandelen  
(5 km/u) 

Joggen 

0.9 MET 1.0 – 1.5 MET 1.5 - 3 MET 3 - 6 MET  6 MET 

Groter risico op diabetes 

Groter risico op 
cardiovasculaire mortaliteit 90% 

2X 

Groter risico op algemene 
sterfte 

49% 

Wilmot et al., 2012 

De grootste zittijd vergeleken met de 
laagste zorgt voor: 



5/09/2016 

5 

ZITNORM?! 

Om de hoeveel tijd wordt aangeraden om je langdurig zitgedrag 
te onderbreken? 

 

a) 30 minuten 

b) 60 minuten 

c) 120 minuten 

d) 150 minuten 

 

Enkele aandachtspunten... 

Hoe autonome motivatie faciliteren? 

 Door een sociale context te creëren waarin de drie basisnoden 

vervuld worden: 

 Autonomie  

  VerBondenheid  

  Competentie 

 = noodondersteunend  (ABC-)coachen. 

 

 

 Noodondersteunend coachen kost meer tijd in het begin,  

 maar rendeert op lange termijn! 

 

 

 

 

Startpunten  

 

• Pas op met betutteling! 

 

• Gezondheidsbevorderende beweging wordt te 

vaak verward met sport! 

 

 

 

 

Seniorenspeeltuinen 

http://www.hbvl.be/limburg/peer/speeltuigen-laten-senioren-bewegen.aspx
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Top 5 van praktische 

motivationele tips 

5. Hoe concreter, des te beter! 

Formuleer je voornemens/doelen zo specifiek mogelijk   

 

4 W’s: Wat, waar, wanneer en met wie. 

 

bv. “Ik ga meer bewegen” 

 vs. 

 “Ik ga maandag, woensdag en vrijdag om 14u samen met 

mijn vriendin naar de bakker wandelen” 

4. Anticipeer op hindernissen! 

Laat mensen op voorhand nadenken over wat er mis kan 

gaan en welke oplossing ze kunnen voorzien  (adovocaat 

van de duivel) 

 

 =  mentaal back-up plan. 

 

bv. ”Wat als het regent?“ 

 => grote paraplu voorzien 

3. Laat de omgeving meewerken! 

Verwijder stimuli die fysiek inactief gedrag uitlokken ten 

voordele van stimuli die bewegingsgedrag uitlokken. 

 

bv. fiets voor de auto parkeren in de garage 
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2. Je vindt altijd tijd! 
 

Combineren levert tijdswinst op 

 bv. hometrainen tijdens televisie 
 

1. Ondersteun de drie basisnoden,  

zoniet ... 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

=> faciliteer autonomie, verbondenheid, 
competentie  

 
 
Karlien Devloo 
PortaAL – Poort naar een Actieve Levensstijl 
Expertisecentrum voor Gezond Bewegen – KU Leuven 
 

Beweegprogramma’s bij 
ouderen 

Wat is een 

beweegprogramma? 

Wat is een beweegprogramma? 

• Gestructureerd schema met duidelijke richtlijnen 

 

• Gericht op:  

o Actief ouder worden: niet stil vallen 

o Gezond ouder worden: preventie CV risicofactoren, 

osteoporose, sarcopenie... 

o Zo lang mogelijk zelfredzaam te zijn + kwaliteit van 

leven: valpreventie 

 

Hoeveel zouden we moeten bewegen? 

 Fitheidsnorm  

     3 per week x 20 minuten intensieve fysieke activiteit (= 
zweten, sterk versnelde ademhaling) 

 

 Gezondheidsnorm 

     5 dagen per week, 30 minuten gematigde fysieke 
activiteit 
(in ononderbroken stukken van minstens 10 minuten) 

 

 10 000 stappen  8000 senioren  individueel! 

 

 Iedere vorm van fysieke activiteit  
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Activiteiten-piramide 

Expertisecentrum VAL-preventie 

1. Eerste stap 

• Beweeg dagelijks en zoveel als je kan 

o Dagdagelijkse activiteiten 

o Laagdrempelig 

o 8.000 stappen per dag 

 

• Gericht op een actieve levensstijl 

o Spelen met kleinkinderen 

o Te voet naar de bakker, auto verder parkeren 

o Gras afrijden, bloemen water geven 

o Stofzuigen 

o Trappen nemen in plaats van de lift 

 

Stappenteller als feedbackmiddel 2. Tweede stap 

• 3 tot 5x per week 

• Voorkeur voor sociaal verband, minder gestructureerd 

• 30 minuten per dag, minimum 10’ (GEZONDHEIDSNORM) 

 

• Leuke sport / hobby 

o Fietstocht 

o Wandeling 

o Aquagym 

o Dansworkshops 

o Seniorengym 

o ... 

 

3. Derde stap 

• 2 tot 3x per week specifieke oefeningen, gericht op: 

o Uithouding 

o Kracht 

o Evenwicht 

o Lenigheid 

  

a) Uithouding 

• Preventie van 
o CV-risicofactoren 

o Mentale aandoeningen, depressie 

o Osteoporose 

o Sarcopenie 

 

• Frequentie: dagelijks 

• Intensiteit: matige inspanning -> lichtjes zweten, iets 

verhoogde hartslag en AH 

• Tijd: 30 minuten 

• Type: laagdrempelige activiteiten, opbouwen 

o Wandelen (ook loopband) 

o Fietsen (ook hometrainer) 

o ... 
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Elke stap telt!  Kracht en spierversterkende oefeningen 
• Older adults should do at least 150 minutes of moderate-intensity aerobic physical activity throughout the week or do 

at least 75 minutes of vigorous-intensity aerobic physical activity throughout the week or an equivalent combination of 

moderate- and vigorous-intensity activity. 

• Aerobic activity should be performed in bouts of at least 10 minutes duration. 

• For additional health benefits, older adults should increase their moderate-intensity aerobic physical activity to 300 

minutes per week, or engage in 150 minutes of vigorous-intensity aerobic physical activity per week, or an equivalent 

combination of moderate-and vigorous-intensity activity. 

• Older adults, with poor mobility, should perform physical activity to enhance 

balance and prevent falls on 3 or more days per week. 

• Muscle-strengthening activities, involving major muscle groups, should be done 

on 2 or more days a week. 

• When older adults cannot do the recommended amounts of physical activity due to health conditions, they should be 

as physically active as their abilities and conditions allow. 

 

WHO PA guidelines, 2010   

 

b) Kracht 

• Preventie sarcopenie & osteoporose 

• Kwaliteit van leven ↑ 

 

• Frequentie: 3x per week (telkens 1 rustdag) 

• Intensiteit: oefening makkelijk 8x uitvoeren, pas verhogen 

indien >2x 10H 

• Tijd: 5-tal oefeningen 

• Type: grote spiergroepen, eigen lichaamsgewicht, 

voorkeur voor dynabands vóór gewichten 

 

c) Evenwicht 

• Uitvoeren dagelijkse activiteiten  

vergemakkelijken 

• Valpreventie 

 

• Frequentie: dagelijks 

• Intensiteit: uitdaging zoeken (veiligheid!) 

• Type: gecombineerd met dagelijkse activiteiten 

(tandenpoetsen, eten koken, trap aflopen), altijd steun 

voorzien ifv veiligheid! 

d) Lenigheid 

• Minder stramme en gespannen spieren 

• Beter coördinatie van bewegingen 

=> Makkelijker bewegen 

 

• Frequentie: 3x per week 

• Intensiteit: 2-5x herhalen 

• Tijd: 5-15 sec aanhouden 

• Type: oefeningen al zittend of staand, uitvoeren voor TV? 

4. Extra stap 

• Vermijd langdurig en ononderbroken zitten 

 

• Probeer iedere 30’ de benen even te strekken en van 

houding te veranderen 

 

• Let op bij activiteiten als 

o TV kijken 

o Lezen 

o Naaien 

http://www.google.be/imgres?imgurl=http://www.tofsportvlaanderen.be/wp-content/uploads/2009/08/elke-stap-telt-doosje.jpg&imgrefurl=http://www.tofsportvlaanderen.be/?p=584&usg=__q5ApYE3SlSTw-5u_NSo8EJ41ksQ=&h=994&w=1348&sz=214&hl=nl&start=13&sig2=BB51CmV-MRymG_W0YlD38A&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=6V0OKSmto0hskM:&tbnh=111&tbnw=150&prev=/images?q=elke+stap+telt+okra&um=1&hl=nl&safe=off&sa=N&tbs=isch:1&ei=Iw74TN2nMNWj4QbwqNDHBw
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Initiatieven in 

Vlaanderen voor 

ouderen 

Beweegmogelijkheden 

• Fitness: klassieke programma’s 

• Leefstijlprogramma’s: “met belgerinkel naar de  

winkel”, “mijn korte ritten”, thuisoefeningen   

• Socio-culturele programma’s 

• Technologische programma’s: exergames,  

apps, ... 

• Gemeentelijke initiatieven (BOEBS): bewegings- 

park, gezondheidswandelingen, “dans je leven lang” 

• ...  

De kracht van socio-culturele 

verenigingen 

• KVLV, Markant, Femma, OKRA, Seniorama, ...  

o OKRA Leuven: aquagym, dansen, gym, wandelen, ... 

o Seniorama: aquagym, preventieoefeningen, Fit Actief 

55-Plus, fietsen, nordic walking, dansen, Tai Ji, turnen, 

yoga, stoelyoga, ... 

o Femma, KVLV, Markant: fietsen, wandelen, yoga,  

o ... 

• Formele én informele social 

enetwerken/structuren/informatiekanalen 

• Méér en méér focus op gezondheid en beweging 

Begeleiding door peer-vrijwilligers 
 

 lokale vrijwilligers (= trekkers) werden opgeleid 

 instapniveau => individuele schema’s (wandelbox)  

 feedback door stappentellers (competentie) 

 wekelijkse groepsessie  

 restprogramma: eigen verantwoordelijkheid 

 

  
  
ni

v
ea

u
 score op 6’ 

test  

dag 1 dag 2 dag 3 dag4 dag 5 dag 6 dag 7 

1 < 500    1000**    1000**    1000**    1000**    1000**    1000**    1000** 

2 500-700  1000*  1000*  1000*  1000*  1000*  1000*  1000* 

3 700-900 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 

4 900-1100 1500 1000 1500 1000 1500 1000 1500 

5 1100-1300 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 

6 1300-1500 2000 1500 2000 1500 2000 1500 2000 

7 1500-1700 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 

8 1700-1900 2500 2000 2500   25000 2000 2500 

9 1900-2100 3000 2000 3000   3000 2000 3000 

10 2100-2400 3000 3000 3000   3000 3000 3000 

11 2400-2700 4000   3000   4000   3000 

12 > 2700 4000   4000   4000   4000 

Wandelschema per instapniveau 
Groepssessies  
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Succes op organisatieniveau  

 394 deelnemende afdelingen (+ 20 zorgcentra) 

 

 >7000 deelnemers (2000 niet-leden) 

 

 3940 groepsessies georganiseerd (en nog steeds…) 

 

 7381 wandelboxen verkocht 

 

 Vervolgprojecten: Elke Trap Telt, Elke Club Telt 

 

 

 

 

BEDANKT!! 

Interesse in dienstverlening? 

  

Dr. An Bogaerts 

Projectmanager PortaAL 

Tervuursevest 101 

3001 Leuven 

tel +32 16 32 91 68 

  

An.Bogaerts@faber.kuleuven.be 

www.faber.kuleuven.be/nl/ec/portaal 

@PortaALKULeuven 

 

mailto:An.Bogaerts@faber.kuleuven.be
http://www.faber.kuleuven.be/nl/ec/portaal

