


Iets vreemds gemerkt? 





• Vul je werkblaadje (voor- en achterkant) 
individueel en in stilte in 

 

• Geen namen, enkel voor jezelf 

 

• Geen juist of fout en niets is verplicht 
 

Hoe zit het bij jou? 



Vandaag zijn mensen actiever 

dan vroeger. 

Wat denk jij? 





De meeste mensen in 

Vlaanderen  

bewegen genoeg. 

Wat denk jij? 
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Voldoen aan de aanbeveling voor fysieke 
activiteit voor hun leeftijdscategorie (in %): 

Meisjes Jongens



Lang zitten is slechter  

dan niet sporten. 

Wat denk jij? 



Stofzuigen is minder  

goed dan een  

wandeling maken. 

Wat denk jij? 



Staand je huiswerk maken  

is ongezond. 

Wat denk jij? 



Sporten is de beste manier  

om gezond te zijn. 

Wat denk jij? 





Sedentair gedrag 

   = veel en lang  

       stilzitten 

 



Vrije tijd 

Werk /school Verplaatsing 

Thuis 

Vrije tijd 

Werk /school 

Verplaatsing 

Thuis 

Vrije tijd 

Werk /school 

Verplaatsing 

Thuis 

Vier contexten 
 



Vier contexten 
 



Bewegingsdriehoek 
 



Huidige cijfers 
 



 

Gezondheidsrisico’s 

 



Even rechtstaan?  





Fysieke inactiviteit  
 

     = aanbeveling van fysieke 

     activiteit niet halen 

 

 

     Aanbeveling van fysieke  

     activiteit? 

 



Aanbeveling fysieke activiteit 
 

 

Kinderen en 

jongeren (6 

t.e.m. 17 jaar) 



Aanbeveling fysieke activiteit 
 

 

Volwassenen 

(18 t.e.m. 64 

jaar) en 

ouderen (65+) 



Licht intensief 
 

 

  Hartslag 

  Ademhaling   Praten  

  Minstens rechtstaan 



Matig intensief 
 

 

Hartslag Ademhaling 

  Praten  Zweten 



Hoog intensief 
 

 

Hartslag Ademhaling 

 Zweten Praten  



Bewegen 
 

 

Bewegen 

Sporten 



Huidige cijfers 
 

 

 

Dagelijks 60 minuten bewegen aan 

minstens matige intensiteit: 

 Lagere school: 36%  

 12-18 jaar: 13,1%  
 16,6% jongens 

 9,4% meisjes 

 15-18 jaar: 
 ASO: 16,1% jongens en 11,5% meisjes 

 TSO: 15,8% jongens en 8,7% meisjes 

 BSO: 16,9% jongens en 5,9% meisjes 

! 



Gezondheidswinst 
 

 Langer  

leven 

Meer 

bewegen 

Minuten per dag matige of intensieve beweging 

 

Pang Wen et al 2011 (The Lancet) 



Drie richtlijnen 
 

 Motivatie =/= forceren 

 

 Sporten =/= gezond zijn 

 

 Bewegen =/= sporten 
 

 



Even rechtstaan?  





Tel geen kilometers, tel je MET* 
*metabolisch equivalent 

http://www.vigez.be/themas/voeding-en-beweging/wat-is-gezonde-voeding-beweging-sedentair-gedrag


Tel geen push-ups, tel minuten 



Tel geen spiermassa, tel 

voordelen 



Tel geen verliezen, tel overwinningen 



Tel niet te veel, tel wat minder 



Niet te lang en niet te veel stilzitten 

& 

genoeg bewegen! 

Conclusie 



• Nog vragen? 

• Ga in een cirkel staan (niet leunen) 

• Brainstorm: Waarom zou iemand niet kunnen/willen 

bewegen? 

• Zoek voor elk probleem minstens één oplossing 

• Geen juist of fout, respecteer elkaars ideeën 

• Beweeg, loop rond, doe actief mee 

 

Problem solved? 



Nu jij! 




