
Ik ben mijn man Roger verloren toen 
ik 70 was en woon sindsdien alleen 
thuis. Tot een paar jaar geleden 
kon ik alles alleen. Maar door een 
probleem aan mijn heupen en een 
slecht zicht ben ik een paar keer 
gevallen. Nu heb ik hulp nodig in het 
huishouden. Ik krijg maaltijden aan 
huis van het OCMW en Farah van 
thuiszorg komt 1 keer per week langs. 
Ik probeer haar dan zoveel mogelijk 
te helpen, want ik ben eigenlijk wel 
graag bezig in huis. Veel vrienden 
en familie heb ik niet meer, dus het 
babbeltje tussendoor met Farah is 
welkom. Mijn kinesist zei dat meer 
beweging goed voor me is. Daarom 
probeer ik ook wat vaker uit de zetel 
te komen. 

Als Farah er is, dan durf ik mee te poetsen en help ik met de was. 
’s Avonds droog ik nu altijd rechtstaand af, met de radio aan. 
Zo zit ik al een beetje minder neer. 
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Nadia*, 75 jaar

Elke stap telt voor dat goed gevoel.  
Start jij ook met een actiever leven, net als Nadia*?

10 min. 10 min.10 min. 10 min. 10 min.

15 min.

20 min. 10 min.
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Ik wou heel graag opnieuw ’een groter toerke’ doen in de buurt met mijn 
hondje Teddy, maar alleen durfde ik niet meer. Door mijn heupen voelde 
ik me niet sterk op m’n benen. Daarom vroeg ik aan m’n buurman Steven 
of hij af en toe mee een luchtje wou scheppen. Hij vond het een leuk idee, 
want ook hij wou vaker naar buiten. Nu gaan we een paar keer per week 
wandelen na de middag. Het doet ons alle drie deugd! Het lijkt alsof mijn 
evenwicht beter wordt dankzij de wandelingen en de oefeningen met de 
kinesist! Binnenkort probeer ik wel eens een paar krachtoefeningen van de 
kine alleen uit. 
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meer tips 
of hulp nodig?

Laat je inspireren door onze
beweegtips

Gebruik het online dagboek of de 
app van 10.000 stappen, want elke 
stap telt

Hulp van een professional nodig? 
Check Bewegen Op Verwijzing

Maak je eigen actieplan! 

www.gezondleven.be/
meer-beweging

www.10000stappen.be

www.bewegenopverwijzing.be

mijn.gezondleven.be/actieplan

* Nadia is een fictief 
   personage

https://www.gezondleven.be/themas/beweging-sedentair-gedrag#meer-bewegen
https://www.gezondleven.be/themas/beweging-sedentair-gedrag#meer-bewegen
http://www.10000stappen.be
http://www.bewegenopverwijzing.be
http://mijn.gezondleven.be/actieplan


jouw beweegplan
Vul het beweegplan in.

Wat zal je doen? Hoe lang zal je dat doen? Met wie beweeg je?
Beweeg je alleen of met iemand samen?

Als er een probleem is, dan is er ook een oplossing.

Waar zal je dit doen?

Wanneer?

Kies een beweging die bij je past. Hou rekening met wat je kan.
bv. Ik wandel 10 minuten heen en 10 minuten terug naar de winkel.
Je antwoord:

Bv. met mijn buur. Je antwoord:

Bv. als het regent, dan ga ik te voet met de paraplu.
Als... , dan ...

Bv. via het park naar het centrum. Je antwoord:

Bv. op dinsdagochtend na het ontbijt. Je antwoord:
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bravo! je beweegplan is klaar.
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schrijf je bewegingen over in het weekoverzicht
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