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•Mensen met longaandoeningen bewegen ongemerkt minder dan gezonde mensen

•Bewegen is belangrijk, vooral bij longproblemen

•Bewegen: conditie, uithoudingsvermogen en spierkracht
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•Uithoudingsvermogen

•Spierkracht

•7 trainingswetten

•Sportverenigingen

•Bewegen kan ook anders, maar hoe?

•Zelf oefeningen in thuissituatie

•Dagelijks meer/ anders bewegen

•Adviezen rondom bewegen

•Aan de slag!

Wat komt er vandaag aan bod?



Mensen met longaandoeningen
bewegen ongemerkt minder dan 
gezonde mensen

•Mensen met longaandoeningen lopen ongemerkt minder snel

•Mensen met longaandoeningen lopen ongemerkt minder ver

•Mensen met longaandoeningen lopen ongemerkt minder in totaal op 
een dag

(1000 stappen = 600 meter)



De beweegrichtlijn voor volwassenen en ouderen is als volgt:

•Bewegen is goed, meer bewegen is beter.

•Doe minstens 150 minuten per week aan matig intensieve inspanning, verspreid over 

diverse dagen. Langer, vaker en/ of intensiever bewegen geeft extra gezondheidsvoordeel.

•Doe minstens tweemaal per week spier- en botversterkende activiteiten, voor ouderen 

gecombineerd met balansoefeningen.

•En: voorkom veel stilzitten.





MET= metabolisch equivalent van een taak

De MET-formule ziet er als volgt uit:

•MET-waarde x 3,5

•Uitkomst x gewicht in kilo’s

•Uitkomst / 200

•…….(kilo)calorieën per minuut met …..

Beweegpunten

Tijd in minuten x aantal sessies per week x 

intensiteit van de beweegactiviteit (MET waarde)= 

beweegpunten per week

Vb 30min wandelen a 2x en 20min koken a 7dgn 

pw: (30x2x3.5)+ (20x7x2.5)=560

Beweegnorm 2017: >500 MET-Min/week



Belasting/belastbaarheid





norm bewegen, zittende leefstijl

Minder stilzitten!

Elke stap die je zet, geeft gezondheidswinst!

(zet 10.000 stappen op een dag)



Bewegen is belangrijk,
vooral bij longaandoeningen

•Voordelen van bewegen

•Uw klachten kunnen afnemen

•U bent minder snel benauwd

•Conditie/spierkracht blijft op peil

•Je herstelt sneller van griep/verkoudheid

•Je ademt je longen ‘schoner’

•Je hebt een kleinere kans op een longaanval of ziekenhuis opname

•Je leert dat je bij kortademigheid wel kan inspannen

•Je kan activiteiten makkelijker volhouden (ook werken)

•Je leert wat voor je werkt; pauzes, ademtechnieken, hoe veel kan je hebben (belasting/belastbaarheid)





Bewegen: conditie, uithoudings-
vermogen en spierkracht

•Wat is conditie?

•Wat is uithoudingsvermogen

•Wat is spierkracht?

•Wat moet je doen om dit te verbeteren?



Conditie

In algemene zin betekent ‘in een 

goede conditie zijn’ dat je lichaam in 

een goede toestand verkeert, maar 

vaak bedoelen we in het bijzonder 

wat iemand lichamelijk kan 

presteren.

Hier beperken we conditie tot wat de 

sportwereld er meestal mee bedoelt: 

het uithoudingsvermogen



Conditie

Conditie bestaat uit twee delen:

•wat je van nature hebt

•wat je erbij krijgt door te bewegen.

Het is prettig als je van nature een goede conditie hebt.



Conditie feiten:

•De conditie gaat vanaf je dertigste jaar met ongeveer één procent per jaar achteruit.

•Als je traint, zal je conditie minder snel achteruitgaan en als je lange tijd niet veel bewogen hebt, kun 

je je conditie sterk verbeteren door te trainen. Dat lukt tot op zeer hoge leeftijd, maar omdat 

ouderen een minder zware training aankunnen dan jongeren, zullen ze minder snel verbetering zien.

•Met drie keer per week een uur flink wandelen, kan een 50-plusser die daarvoor inactief was, de 

conditie in een half jaar met vijf procent verbeteren.

•Wie vaker traint, gaat sneller vooruit.

•In een jaar tijd kun je een vooruitgang van tien tot dertig procent verwachten. Daarna neemt de 

winst af en uiteindelijk kun je alleen nog de natuurlijke afname van het uithoudingsvermogen 

afremmen. Een actieve tachtigjarige kan een even goede conditie hebben als een inactieve 

dertigjarige.

•De uithoudingsvermogen van een 80 jarige is gemiddeld 60% minder dan een 30 jarige (25% verlies 

en 35% kwaliteit vermindert). Dus grotendeels door minder te doen!

•De kracht van een 80 jarige is gemiddeld 50% minder dan een 30 jarige (verlies). Echter hoe meer je 

hebt, hoe meer je kan verliezen.



Uithoudingsvermogen

het vermogen van het lichaam om een activiteit langere tijd vol te houden. Denk hierbij 

aan hardlopen en fietsen.

Het uithoudingsvermogen wordt voornamelijk bepaald door de zuurstofopname van het 

lichaam. Het zuurstof dat het lichaam opneemt, kan door het lichaam gebruikt worden om 

de spieren indirect van energie te voorzien.

Het meest effectief is een training met behulp van een hartslagmeter.



•Maximale hartslag

220 - de leeftijd = de maximale hartslag

Tegenwoordig steeds vaker 203 - (0,7x de leeftijd).

•Met een hele hoge hartslag verzuurt een spier, terwijl er met een te lage hartslag 

helemaal geen trainingsprikkel plaatsvindt.

•40 tot 60% van de maximale hartslag als meest effectieve trainingszone voor de 

verbetering van het uithoudingsvermogen én de verbranding van vetten.

•Duur: 20 a 60 minuten

!!!!!!!!!   Longpatiënten hebben vaak de longen als beperkende factor !!!!!!!!!!!!

Duur of interval om je conditie te verbeteren?

een intensieve interval training net zo effectief

Een interval- en duurtraining hebben beide een positieve bijdrage aan het 

uithoudingsvermogen.

30-60 sec op 90% piekbelasting

2-3 min op 70% piekbelasting



Spierkracht

•Laat activiteiten makkelijker verlopen

•Ondersteunt de uithoudingsvermogen-activiteiten zoals het fietsen en 
wandelen

•Staat in relatie met uw gezondheid/ conditie



Spierkracht
verschillende soorten spierkracht

•maximale kracht, 2-6 herhalingen, >85% 1 RM

•explosieve kracht, hangt van sport af

•Krachtuithoudingsvermogen, 15-20 herhalingen, 60-80% 1RM

2 a 3dagen per week

Iedere krachtvorm heeft zijn eigen benadering. Daarom zal het 

trainingsschema van een gewichtheffer aanzienlijk verschillen met die 

van een duursporter.



Spierkracht: 1RM





7 trainingswetten7 trainingswetten7 trainingswetten7 trainingswetten

•consistentie/duurzaamheid (pas na 3 mnd effecten)

•Overload (toenemende belasting of onderhoud?)

•Accommodatie (hoe langer traint hoe minder grote stappen)

•specificiteit (wat is je doel)

•Individualiteit (leeftijd, geslacht, samenstelling, trainingservaring, karakter, fysieke fitheid)

•Supercompensatie (herstel: voeding en rust)



Sportverenigingen



Sportverenigingen: 
Voordelen/nadelen in groep sporten

•Lotgenotencontact

•Maatwerk

•Sociale controle, structuur

•Moet ernaartoe

•Kost geld



sportverenigingen
Fysiotherapeuten gespecialiseerd

Er zijn een aantal Fysiotherapie praktijken waar je terecht kan voor 
trainen in een groep

•Corpus Activum in Rokkeveen

•MTC Zoetermeer in Buytenwegh en de Leyens

•FysiOK in Palensteijn

•Move4Life fysiotherapie in het Centrum

•PMC Impact in Seghwaert en Oosterheem



Sportverenigingen
aangepaste sporten

Reguliere instelling zoals een sportschool of zwemvereniging.

Maar ook verenigingen met aangepaste sporten
•SSV de Meerbloem

voor mensen met een chronische aandoening of functiebeperking in 

Zoetermeer en omstreken. Zij sporten op dinsdag- en donderdagavond in 

sportcentrum ‘De Driespong’ in Zoetermeer. Zij bieden zaalsporten aan 

waaronder volleybal en zwemsporten. Tevens organiseren zij fietstochten.

•Pro Patria

Deze sportvereniging bied allerlei soorten sporten aan waaronder, gymfit 

55+, pilates, balsporten, sportfit, aerobics en nog veel meer

•Op de website van gemeente Zoetermeer vind je het Sportloket. Hier staat een 

hele lijst van sportverenigingen die ook aangepast sporten aanbieden. 

Waaronder tennis, yoga en wandel sporten.

•Jessica Dansen: gaan starten met rollatordansen



Bewegen kan ook anders, maar hoe?

•Zelf oefeningen in thuissituatie (evt. met hulp van de longfysiotherapeut)

•Dagelijks meer/ anders bewegen



Zelf oefeningen in thuissituatie

Deze oefeningen kan je doen

•Buiten

•Binnen

•Evt. op bed



Dagelijks meer/ anders bewegen

•De trap vs. de lift

•Fietsen/ lopen vs. auto

•Lage vs. hoge stoel

•Lopen met loophulpmiddelen

•Liever met hulp bewegen dan niet bewegen!



Adviezen rondom bewegen

•Start rustig om blessures te voorkomen

•Laat kortademigheid leiden hoe ver en hoe snel je gaat

•Adem door; evt. met PLB

•Neem voldoende pauzes

•Bewegen kan altijd, laat externe factoren dit niet beïnvloeden (vb. regen)

•Elke stap is er weer één!

•Sport hoeft niet veel tijd te kosten (inbouwen in dagelijks leven)

•Neem vaste sportmomenten

•Vind de juiste sport.

•Bij vragen, stel deze aan de longfysiotherapeut



Aan de slag!



Oefeningen voor thuis

•Oefeningen voor op bed

•Oefeningen in zit

•Oefeningen in stand

•Oefeningen buiten



Series en herhalingen

•2-3 series

•8-10-12-15 herhalingen per oefening

•Alles is afhankelijk van je eigen niveau



Oefeningen op bed

•Knieholte in het matras drukken

•Tenen naar je toe trekken

•Knieën naar je toe trekken

•Gestrekt been heffen

•Armen gestrekt voorwaarts heffen

•‘Fly’s’ zijwaarts de armen naar buiten en binnen brengen

•Schouders ophalen

•‘Boksen’ armen om beurten uitstoten



Been oefeningen in zit

•Knie heffen

•Knie strekken •Opstaan en gaan 

zitten



Been oefeningen in stand
(achter de stoel of bij het aanrecht)

•Knie heffen

•Kniebuigingen

•Gestrekt been zijwaarts heffen

•Tenen staan

•Schedestand; door de knieën 

zakken



Oefeningen voor de armen
•Arm gestrekt voorwaarts heffen

•Arm gestrekt zijwaarts heffen

•Schouders ophalen

•‘Boksen’ armen om beurten uitstoten

•‘Fly’s’ zijwaarts de armen naar buiten en binnen brengen

•Triceps dips



Oefeningen voor de buikspieren

•Schuine buikspieren in zit

•Rechte buikspieren in zit

•Schuine buikspieren in lig

•Rechte buikspieren in lig



Oefeningen buiten

•Opstaan en zitten op het bankje

•Triceps dips op het bankje

•Stoep op en af stappen

•Zoek een fitness parkje op voor oefeningen

•Wandelen

•Sneller wandelen van ene punt naar andere punt of voor een X aantal stappen

•Knie heffen tijdens het wandelen

•Hakken/billen tijdens het wandelen

•Zijwaarts wandelen




