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Oefening 2 Thema 8  

 

Bewegen moet, ook in de winter 

Adviezen van de heer Sanders, fysiotherapeut 

Het is december. De dagen zijn kort en soms koud en nat. Veel mensen gebruiken het 

‘slechte’ weer als excuus om binnen te blijven. Dat is fout want we bewegen toch al te 

weinig. Juist in dit jaargetijde is het belangrijk om naar buiten te gaan. 

De Wereld Gezondheidsorganisatie heeft richtlijnen opgesteld over beweging. Ze schrijft 

een half uur beweging en/of sport per dag voor. Bewegen is in de eerste plaats goed 

voor de conditie. Je voelt je fit en krijgt energie wanneer je actief hebt bewogen. 

Daarnaast is het goed voor de geest. Beweging geeft je voldoening, zelfvertrouwen en 

sociale contacten. 

Wie aan beweging denkt, denkt automatisch aan sporten. Maar er zijn ook andere 

mogelijkheden: in de tuin werken, met de fiets boodschappen doen of naar het werk, of 

trappen lopen in plaats van de lift gebruiken. Het is beter om dagelijks een half uurtje te 

bewegen dan slechts een keer per week een avondje intensief te sporten. 

Kou en regen hoeven geen reden te zijn om thuis te blijven. Er zijn genoeg 

mogelijkheden om binnen te sporten. Je kunt je energie bijvoorbeeld kwijt op de 

kunstijsbaan, in het zwembad of in een sporthal.  

Als je individueel wilt bewegen, kun je bijna iedere dag naar buiten. Het is vaker droog 

dan je denkt. Als je binnen zit, lijkt het altijd harder te regenen of kouder te zijn dan 

wanneer je buiten bent. Ga eens het park of de bossen in voor een flinke wandeling. Met 

goede regenkleding en een paraplu is het ook heerlijk om in de regen te wandelen. Of 

pak de fiets en rijd eens een fietsroute. Iedereen heeft in zijn directe omgeving wel een 

aantal prachtige en duidelijk aangegeven fietsroutes. Keuze genoeg! 
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