
Corona en bewegen 
In beweging blijven is van groot belang voor iedereen, maar vooral voor senioren. Door de 

Coronacrisis is iedereen meer aan huis gebonden en beweegt daarom een stuk minder, 

daarom krijgt u deze beweegkrant van Zorgbalans met tips om te blijven bewegen!  

De 10 voordelen van bewegen voor senioren 

 

Wist u dat …. ? 

....... De Nederlandse ouderen van 60 jaar en ouder per dag gemiddeld 10.3 uur liggen of 

zitten? Ga dus elk half uur even staan! 

……  Bewegen gunstig is voor lichaam én geest? 



7 ideeën om meer te bewegen 

     
 

1. Zet een wekkertje om ieder half uur of uur en 
          sta dan op uit de stoel en maak wat passen op de plaats 
      

2. Rol uw sokken op en gooi deze van een afstandje in een lade 

of mand 

                                                                                                      

3. Kijk en doe mee met het programma Nederland in beweging dagelijks op NPO1.  

    Doe de oefeningen zittend. Veiligheid voorop! 

4. Kunt u videobellen met uw (achter)-kleinkinderen? Dan is het leuk om samen ‘hoofd-
schouders-knie en teen’ te doen. 

 
5. We wassen de handen vaker dan ooit. Houd u daarna vast aan de wasbak of aanrecht en 

doe twee zijwaartse stappen naar links en naar rechts. 
 
6. Maak vuisten van de handen en klop daarmee zachtjes over uw benen en armen, dit 

houdt de doorbloeding goed op gang. 
 
7. Vouw en stapel uw kleding (opnieuw) op          
    en leg deze op kleur in uw kledingkast. 

                             
 
 
 

 
  
 
 
   
 
 
 



 
Soepel en vrolijk 
 
Meneer Dick de Graaf (73 jaar) uit Hillegom roept iedereen op om op te staan uit zijn of haar 
stoel. Om zelf de gordijnen open te doen, te zwaaien naar wie er maar aan het raam 
voorbijkomt. Een stukje door de kamer te lopen en te juichen dat we er voor elkaar zijn! 
“Als je beweegt”, zegt hij, “blijf je soepel en vrolijk. Zorg dat je dagelijks bezig blijft, laat zien 
dat je het kan. Hou vol! 

 
                       

De huidige situatie  

aangrijpen, letterlijk!  
 

Onlangs vertelde professor  
Bewegingswetenschapper Erik Scherder bij 
omroep Max dat als we blijven bewegen en als u 
fit bent, u een betere weerstand heeft tegen 
virussen!  We zitten nu met z’n allen thuis, 
waardoor de kans op lichamelijke inactiviteit 
groter wordt.  

Dat geldt zeker ook voor sommige 
ouderen die door een bepaalde 
aandoening (artrose) al wat moeilijker 
bewegen. We moeten de huidige 
situatie aangrijpen als aanleiding om 
echt in beweging te komen, letterlijk.  

 

 



 

 

 

 



 

           

Deze krant is gemaakt door Michelle van Iersel, beweegcoach van Zorgbalans en 

Laura Peetoom, illustrator                                                                      


