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Nieuwsbrief, december 2014 
 
 
  

Een  bijdrage  van:  Fenny  v.d.  Bovenkamp  van  Vita-Health. 
 
Als  professioneel  Vitaal  Coach  ondersteunt  en  begeleidt  ze  haar 
klanten  bij  het  vinden  van  een  gezondere  levensstijl,  zodat  je  Vitaler 
bent  om  nog  meer  te  genieten  van  wat  het  leven  te  bieden  heeft! 

 

 

Serie BALANS voor een gezondere levensstijl deel 2 

Levensstijl  
Is jouw levensstijl gezond? Een ongezonde levensstijl wordt nog te veel onderschat in 
Nederland. Een ongezonde levensstijl houdt in dat er bijvoorbeeld te weinig aan beweging 
wordt gedaan. De dag ziet er bij diverse mensen als volgt uit. We staan op om vanuit ons 
bed in de auto te gaan zitten. Vervolgens komen we aan op ons werk en gaan daar weer 
zitten. Na het werk gaan we weer in de auto zitten en bij thuiskomst gaan we aan de 
eethoek zitten en vervolgens zitten we op de bank waarna we in bed gaan liggen. Het 
verhaal lijkt wat kort door de bocht maar vraag jezelf eens af, hoe ziet jouw dag eruit?  
 
Daarnaast gebruiken we ook nog voeding waarin erg veel suiker zit, onderschat alle 
'verborgen' suiker niet zoals bijvoorbeeld tomatenketchup vaak bol staat van de suiker en 
dat is erg ongezond voor ons. Het veelvuldig eten van voedingsmiddelen uit pakjes en 
zakjes is ook een minder gezonde keuze. 
  
Wat dacht je van ontspanning, rust en tijd voor jezelf? Ook het hebben van veel stress, de 
boog die altijd gespannen staat is een onderdeel van een ongezonde levensstijl. Gun jezelf 
momenten van 'lanterfanten', gewoon lekker even helemaal niets doen!  
 
Het is zo belangrijk om op het gebied van gezonde voeding, voldoende beweging / sport 
en in het mentaal welbevinden de juiste balans te vinden en vast te houden.  
 
In de voorgaande nieuwsbrief heb ik het onderdeel gezonde voeding toegelicht. Deze keer 
vertel ik meer over het belang van beweging/ sport als onderdeel van een gezonde 
levensstijl.  
 
In balans door beweging  
Voldoende aan beweging doen is een heel belangrijk onderdeel van leven in balans. 
Verminder je zituren door bewust meer te gaan bewegen. Spieren die je niet gebruikt 
worden door het lichaam afgebroken; "Use it ore lose it." Wanneer je een week amper 
beweegt treedt er al een aanzienlijk verlies van spiermassa en spierkracht op.  
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Heb je ooit wel eens iets gebroken of zwaar gekneusd zoals je been en moest je lang rust 
houden of zelfs in het gips? Het gevolg is dan al heel snel een veel dunner been doordat je 
spiermassa heel snel afneemt wanneer je ze niet gebruikt. Weer 'opnieuw leren lopen' is 
dan het gevolg, omdat de verslapte spieren weer getraind moeten worden.  
 
Binnen zes weken bouwen gezonde jonge mensen de verloren spiermassa weer op indien 
ze voldoende bewegen en eiwitten eten.  
 

• Doe dagelijks aan beweging.  
• Men hoeft zich niet 'in het zweet' te sporten.  
• Een wandeling draagt ook al bij aan een betere gezondheid.  

 
 
Neem de      In plaats van de lift!  
 
 
 
 
 
 
 
 

• Telefoneer staand of al ijsberend.   
• En hoe lekker is dit.....? Loop of fiets naar de supermarkt!   
• Ga tijdens je lunch pauze naar buiten voor een wandeling of 's avonds na het eten. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Loop naar je college toe i.p.v. van alles via de telefoon of email te doen.   
• Haal je thee op een andere afdeling, toch weer een beweegmoment!   

 
Bewegen leidt tot een betere lichamelijke en geestelijke conditie.   
 
Door bewegen krijg je een betere doorbloeding van het hart en bloedvaten, maar ook 
betere doorbloeding van de hersenen.   
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Wat denk je dat het met je zelfstandigheid en geheugen doet wanneer je hersenen beter 
blijven functioneren? Voordeel: Langer zelfstandig door betere werking van de hersenen 
en verbetering van het geheugen. 
 
Bewegen heeft een positieve invloed op depressie, minder kans op stemmingsstoornissen.  
 
Blij door beweging, je voelt je fitter.  
De laatste jaren wordt ook steeds meer bekend over de gunstige effecten van bewegen op 
mensen met angsten en depressies. Uit een groot Nederlands onderzoek bleek dat 
mensen die regelmatig sporten 1,5 tot 2 keer minder kans hebben op een dergelijke 
stemmingsstoornis. Bij een fysiek actief leven 50% minder kans op Alzheimer. Het is 
bekend dat Alzheimerpatiënten geestelijk minder snel achteruit gaan als ze actief blijven. 
 
Wat denk je van ouderdoms suiker? Voordeel: Minder kans op diabetes 2 en verbetering 
wanneer je al diabetes hebt. Minder kans op hart en vaatziekten.   
 
Hoe belangrijk is het om stevige botten te behouden?  Bewegen houd je botten stevig. De 
spieren zijn middels pezen verbonden aan je botten. Botten zijn ook levend materiaal, 
door de trekkracht van de spieren blijven je botten als het ware ook in beweging en dat 
zorgt voor stevigheid van de botten.   
  
Mensen die bijvoorbeeld medicatie slikken tegen botontkalking zorgen er daarmee voor 
dat hun botten minder kalk afstaan aan de hersenen en het spijsverteringskanaal. Gevolg, 
vaak bijwerkingen want de hersenen en het spijsverteringskanaal hebben deze kalk wel 
degelijk nodig.  
 
Een mooi voorbeeld is van een vrouw van 52 jaar oud die van de arts te horen had 
gekregen dat haar botdichtheid (stevigheid van het bot) veel te laag was en ze kreeg 
daarvoor medicatie. Vervolgens is zij zich gaan verdiepen wat ze zelf kan doen om de 
botdichtheid te verhogen. Ze kwam erachter dat lichaamsbeweging en belasting van de 
botten een positieve invloed heeft op de botdichtheid. Deze vrouw koos ervoor om aan 
hardlopen te gaan doen, positief daarbij is de zon zorgt voor de aanmaakt van vitamine D 
en vitamine D speelt een hoofdrol bij de opname van calcium. Tevens is ze 3* per week 10 
minuten aan krachttraining gaan doen.  
 
Op controle bij de internist bleek haar botdichtheid weer veel beter en de medicatie tegen 
botontkalking niet meer nodig. Dit is niet een op zichzelf staand verhaal maar komt vaker 
voor. Heel veel mensen die overstappen op een gezondere levensstijl mogen diverse 
soorten van medicatie laten staan.  
 
Ik ben geen arts, ik adviseer mensen niet om zomaar te stoppen met medicatie. Wat ik 
wel doe is mensen advies geven over een gezondere levensstijl en samen de 
mogelijkheden doornemen.  
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Alles op een rijtje:  
De voordelen van beweging / sport  

• Mentaal veel sterker, vermindering van stress, angstgevoelens en depressie.   
• Minder kans op dementie (betere doorbloeding van de hersenen).   
• Minder kans op ouderdoms suiker, wat officieel diabetes 2 heet.   
• Betere afweer, versterking van je immuunsysteem.   
• Sterkere botten.   
• Betere nachtrust.  

Inactiviteit vergroot het risico op:   
• Een hartinfarct.   
• Hart- en vaatziekten   
• Osteoporose (botontkalking).   
• Verschillende vormen van kanker.   
 

Kom lekker in beweging en verhoog je vitaliteit! Geniet van alle positieve effecten die 
beweging / sporten je brengen.   
 
Een goed beweegmoment kan al zijn door 's morgens de wekker 15 min eerder te zetten 
en dan een paar oefeningen met eigen lichaamsgewicht te doen.   
 
Ja, hoor ik je denken.... de wekker nog eerder zetten..... dat is niets voor mij. Zie in het 
rijtje van de voordelen van bewegen / sporten, juist; een betere nachtrust! Even 
doorzetten dus, 's avonds op tijd naar bed, goed slapen en uitgerust wakker worden om 
de dag te beginnen met een aantal oefeningen. Vind je het de moeite waard om het uit te 
proberen?   
 
Wil je weten wat de mogelijkheden zijn, ik ondersteun je graag met een op maat gemaakt 
trainingsschema en oefeningen. Neem contact op met: 
http://www.vita-health.nl/contact/  Ik ben altijd bereid je vragen te beantwoorden!   
 
Over de schrijfster; 
Fenny is eigenaar van Vita-Health. Als professioneel Vitaal Coach ondersteunt en 
begeleidt ze haar klanten bij het vinden van een gezondere levensstijl, zodat je 
Vitaler bent om nog meer te genieten van wat het leven te bieden heeft! 
 
Heb je vragen? Hierbij de contactgegevens van Fenny: 

Aalsburg 2923 - 6602 WK Wijchen  
Telefoon +31 (0)6-144 072 72  

fenny@vita-health.nl - www.vita-health.nl 
 


