
Beweging zit in een klein hoekje
Gezond eten, 

voldoende slaap 
en beweging zĳn de 
hoekstenen van een 
gezonde levensstĳl. 

Dat lĳkt soms 
veel werk..

..maar: wist je dat je 
heel gemakkelĳk aan 
voldoende beweging 

kunt komen, zonder je 
sportkleren daarvoor 

aan te trekken?

Beweeg per week minimaal 2,5 uur 
matig intensief. Matig intensief is 
als je ademhaling sneller gaat.
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Hoe je de 150 minuten kunt vullen? 
Wandelen, fietsen, klusjes in en om het 
huis, boodschappen doen en... dansen!2

Verspreid de inspanning over meerdere 
dagen, dat levert je meer voordeel op 
van bewegen.
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Mindfulness en bewust ademhalen 
zĳn - na inspanning - goed voor een 
opgeruimd hoofd en je herstel.4

Voor volwassenen is het gezond om 
minstens twee keer per week spierver-
sterkende activiteiten op de agende te 
hebben staan: Tai Chi, of het dragen 
van zware boodschappentassen.
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Voorkom (te lang) stilzi�en.6

Wat wordt aangeraden?

Een opgeruimd huis is 
een opgeruimd hoofd

(én je bent in beweging)

De badkamer poetsen... 
...is goed voor 400 calorieën. Maar dan 

wel eentje met een badkuip.

Lap jĳ de ramen?
Blinkende ramen betekent dat 150 
calorieën als sneeuw voor de zon 

zĳn verdwenen.
Tuinieren...

...onderschat deze ontspannen en actieve 
bezigheid niet: je bent zó 300 calorieën 

per uur armer.
Stofzuigen

is een ultieme work-out
Je verbrandt tot 250 calorieën per uur.

Speciaal voor autoliefhebbers
Afhankelĳk van de groo�e van je auto 

verbrand je tot 300 calorieën als je hem 
schoonmaakt. En dus niet wanneer je 

door de wasstraat gaat.

 Maar ook buitenshuis zĳn er genoeg opties
Neem de trap 
Traplopen is een ideale combinatie 
van krach�raining en bewegen. Met 
één minuut verbrand je 10 calorieën.

Wandel met een collega of cliënt 
Die afspraak kun je goed combineren 
met het strekken van de benen.

Drink veel (water) 
Dan moet je nu eenmaal vaker naar het 
toilet. En dan heb je tóch weer een loopje.

Ga op de fiets of wandelend 
naar je afspraak 
Als je binnen een half uur met de fiets 
op je werk kunt zĳn heb je eigenlĳk geen 
excuus.

Beweeg samen 
Probeer eens om samen met een 
collega of begeleider te bewegen. 
Als de afspraak eenmaal staat, 
heb je al een goede stok achter 
de deur.
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Vier voordelen van beweging 
(maar er zĳn er nog veel meer)Minder stress

Door te sporten maak je 
serotonine en endorfine aan,

oftewel: gelukshormonen. 
Serotonine zorgt voor een goed 

humeur. Endorfine heeft een 
kamerend en pĳstillend effect.

Goed voor je hersenen
En je geheugen knapt er ook van 
op. Dat komt doordat er bĳ het 

sporten meer zuurstof bĳ je 
hersenen komt.

Meer energie
Na een paar weken regelmatig 
sporten krĳg je meer energie. 
Je voelt je fi�er en je houding 

verbetert.

Betere spĳsvertering
Sporten lĳkt misschien niet fijn als 
je een opgeblazen buik hebt. Tóch 
helpt bewegen ontze�end goed. 

Probeer het maar eens. Samen gezond vooruit

BEWEGING ZIT IN EEN KLEIN HOEKJE

Gezond eten, 
voldoende slaap 

en beweging zĳn de 
hoekstenen van een 
gezonde levensstĳl. 

Dat lĳkt soms 
veel werk..

..maar: wist je dat je 
heel gemakkelĳk aan 
voldoende beweging 

kunt komen, zonder je 
sportkleren daarvoor 

aan te trekken?

088-7305559    |    vitaal@charlygreen.nl    |    www.charlygreen.nl


