
  



2 
 

Fitter door het dagelijks leven 
7 tips waar jouw lichaam blij van wordt 

Door Ferdinand Vermeulen 
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VOORWOORD 
Ben jij klachtenvrij en tevreden 

over je conditie? Dan is de kans 

groot dat jij je fit voelt. Voor mij 

betekent fit zijn dat je je goed voelt 

in je eigen lichaam en zonder 

beperkingen kunt doen  wat je wil 

doen. Misschien voel jij je wel fit 

wanneer je een boswandeling kan 

maken zonder buiten adem te 

raken, terwijl je buurman zich pas 

fit voelt als hij in staat is om een 

marathon te lopen. Kortom, fit is 

nogal een relatief begrip. Eén ding 

kan ik je in elk geval vertellen: door 

bewust om te gaan met hoe fit jij je 

voelt, verklein je de kans op 

lichamelijk klachten, zowel nu als 

op latere leeftijd. 

Als fysiotherapeut bij Fysiotherapie de Zwaluw help ik al 5 jaar dagelijks cliënten met allerlei 

lichamelijke klachten. Sommige ongemakken zijn veroorzaakt door een ongeluk of andere domme 

pech. Toch zijn veel klachten in meer of mindere mate gerelateerd aan levensstijl. Overgewicht, stijve 

spieren, verminderde doorbloeding en ga zo maar door. Allemaal factoren die je vaak grotendeels zelf 

in de hand hebt.  

Nu hoor ik je denken: Ferdinand gaat me vertellen dat ik elke dag moet sporten en mijn 

voedingspatroon drastisch moet omgooien om fit te blijven. In tegendeel: in dit E-book vertel ik je juist 

hoe je op een laagdrempelige manier fitter kunt worden en blijven. Kleine aanpassingen in je dagelijks 

leven kunnen een wereld van verschil maken voor je gezondheid.  

Ik leg je uit hoe je kunt bewegen zonder naar de sportschool te gaan, beter eet door kleine eetwissels 

en vooral: hoe je plezier kunt halen uit een gezondere levensstijl. Veel leesplezier en succes met jouw 

stapjes richting een fitter leven! 

Ferdinand Vermeulen 

Fysiotherapie De Zwaluw 
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Tip 1: Zie sporten 

als hobby 
Als fysiotherapeut kan ik niet vaak genoeg zeggen 

dat voldoende lichaamsbeweging van 

levensbelang is. Je lijf is niet gemaakt om stil te 

zitten (zie Tip 6). Door wekelijks minstens een half 

uur aaneen te sporten, voorkom je allerlei 

klachten van overgewicht en hart- en 

vaatproblemen tot depressie en andere mentale 

klachten. ‘Ik ga vaker sporten’ is echter 

makkelijker gezegd dan gedaan. 

Veel mensen beseffen vroeg of laat dat het tijd is 

om meer te gaan bewegen. Ze nemen een 

abonnement bij de sportschool, gaan er twee keer 

met tegenzin heen en houden het dan weer voor 

gezien. Dat is jammer, want zo krijgt de term 

sporten al snel een negatieve lading.  

 ‘De enige manier om te blijven sporten: doe iets wat je echt leuk vindt’ 

Sporten is niet iets wat je even doet om gezond te worden en daarna weer links kunt laten liggen. 

Om fit te blijven is het juist belangrijk om regelmatig te blijven sporten. Daarom adviseer ik je om de 

tijd te nemen om te ontdekken welke sport echt bij je past. Want als je niet van sporten geniet, dan 

haak je snel weer af.  

Vind een sport waarvan je geniet 
Denk daarom eens na over wat jij fijn vindt - en wat absoluut niet. Zie je jouw sportmoment als een 

sociale gelegenheid of juist als een moment voor jezelf? Sommige mensen sporten graag binnen of in 

een privéomgeving, terwijl anderen liever de natuur opzoeken (zie Tip 4). Waar moet een sport aan 

voldoen om een leuke hobby te worden? Noteer alle elementen die voor jou gelden en zet ze 

tegenover elkaar. Zo kun je makkelijker afbakenen welke sport echt bij jou past. Wie weet kom je wel 

op een sport uit waar je nog nooit aan hebt gedacht! In het kader ‘Hulpmiddel bij keuzestress’ zie je 

een klein voorbeeld. 

Inspiratie nodig? Zoek eens op welke 

sportverenigingen bij jou in de buurt actief zijn. Of 

kijk rond op Youtube, waar je duizenden video’s 

met sportinspiratie kunt vinden. Online vind je ook 

allerlei hulpmiddelen om de sport te vinden die bij 

jou past. Tip: vul bijvoorbeeld de Sportwijzer in op 

sport.nl. 

 

HULPMIDDEL BIJ KEUZESTRESS 

 Binnen Buiten 

Alleen Banenzwemmen Hardlopen 

Samen Squash Tennis 

Team Korfbal Voetbal 
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Tip 2: Maak een eetwissel  
Naast lichaamsbeweging is goede voeding essentieel om fit te blijven. Als je structureel meer 

calorieën binnenkrijgt dan je verbrandt, kun je te maken krijgen met overgewicht. Dat overgewicht 

kan leiden tot hartklachten en andere aandoeningen is bekend. Maar wist je dat die extra kilo’s op 

den duur ook kunnen zorgen voor gewrichtsproblemen met pijnlijke knieën, heupen en nek als 

gevolg? Slechte voeding kan er bovendien ook toe leiden dat je niet genoeg vitamines en 

mineralen binnenkrijgt. Zo leidt een vitamine D-tekort tot botontkalking en krijg je door een 

magnesium of vitamine C-tekort sneller last van je spieren. Allemaal factoren die invloed hebben 

op hoe fit jij je voelt. Met het onderstaande advies kun je gezonder gaan eten zonder een 

ingewikkeld dieet! 

‘Gezonder eten zonder ingewikkeld dieet: wijzig kleine details in je eetpatroon’ 

Stapje voor stapje 
Een paar simpele wijzigingen in je 

eetpatroon kunnen je lichaam verassend 

goed doen. Het voedingscentrum noemt 

zo’n wijziging ook wel een ‘eetwissel’. 

Door kleine stapjes te nemen, is de kans 

groter dat je je goeie gedrag volhoudt 

dan bij een ingrijpend dieet.  

Begin eens met je tussendoortjes. Eet 

voortaan een appel in plaats van een 

schaaltje muesli of neem geen cracker, 

maar een handje snoeptomaten. Zo 

geniet je van je welverdiende 

tussendoortjes, terwijl je werkt aan je 

gezondheid.  

Ook bij de maaltijd kan zo’n kleine verandering lonen. Soms is het maar net hoe je iets bekijkt: staat 

er rijst mét kip en groente op het menu? Maak daar voortaan groente mét kip en rijst van. Meer 

groente en minder rijst. Je eet evenveel (en lekker!) maar krijgt minder calorieën en meer gezonde 

stoffen binnen. 

Hopelijk lukt het je om 

een paar kleine wissels 

in je voeding te maken. 

Let op: dit is een advies 

waarmee ik jou wil 

helpen om fit te blijven. 

Maak je je ernstige 

zorgen over je voeding 

of gewicht? Neem dan 

contact op met je arts 

of een specialist.  

GEZOND SNACKEN 
Sommige snacks lijken gezond, maar schijn bedriegt. Producten die 

worden verkocht als gezonde snacks, bevatten vaak veel calorierijke 

koolhydraten. Ruil ze eens in voor groente of fruit. Deze snacks 

bevatten minder calorieën en meer vitamines en andere stoffen die 

goed zijn voor je lichaam. 

Snack Alternatief 

Mueslireep              (108 kcal) Schaaltje komkommer   (31 kcal) 

Cracker met kaas   (109 kcal) Handje snoeptomaatjes (33 kcal) 

Schaaltje muesli     (175 ckal) Appel                                  (81 kcal) 
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Tip 3: Vermijd luie situaties 
Zelfs als je dé sport voor jou hebt gevonden (zie Tip 1), begrijp ik dat het in een druk leven soms 

lastig is om structureel te blijven sporten. Veel mensen bewegen daarom minder dan ze eigenlijk 

zouden willen. Daarnaast zijn mensen vaak onbewust geneigd om luie keuzes te maken. Met een 

paar eenvoudige wijzigingen in je dagelijkse routine, tover je zulke luie situaties om tot actieve 

momenten en is ‘geen tijd voor beweging’ in elk geval geen excuus meer. Op termijn zal je merken 

dat kleine stapjes veel verschil kunnen maken voor je conditie en hoe fit jij je voelt. Hieronder lees 

je drie suggesties. 

1. Laat de lift links liggen 
Traplopen is ontzettend gezond. Helaas wordt de gehaaste mens vaak toch verleid om de lift te 

nemen. Stel, je werkt op driehoog en pakt normaal de lift, probeer dan eens een week lang de trap te 

nemen. Je zal merken dat het steeds makkelijker wordt. Hopelijk lukt het je om deze nieuwe 

gewoonte vast te houden! Tip: daag je collega’s uit om mee te doen. Gedragsveranderingen zijn 

makkelijker als je omgeving met je meedoet. 

‘Door vaker de trap te nemen of je auto verder van huis te parkeren, kun je al 

snel fitter worden!’ 

2. Parkeer je auto 100 meter verderop 
Door je auto verder weg te parkeren van je huis of je werk, stimuleer je jezelf om elke dag een paar 

extra stappen te zetten. Op de lange termijn krijg je zo meer lichaamsbeweging dan je denkt. Reken 

maar uit hoeveel kilometer je op deze manier maandelijks extra kunt lopen. 

3. Niet staan maar gaan 
Kom je vaak op treinstations of in winkelcentra? Dan is de kans groot dat je regelmatig op de roltrap 

staat. Even lekker stilstaan bij je weg naar boven. Doorbreek deze gewoonte en loop voortaan door 

op de roltrap. Net als bij traplopen smokkel je zo stiekem een extra momentje lichaamsbeweging 

mee. En onthoud: links is gaan, rechts is staan! 

TRAPLOPER IS FITTER 

Mensen die de trap nemen in plaats 

van de lift, worden simpelweg fitter 

omdat ze daardoor vaker in beweging 

zijn. Je hoeft echt niet de hele dag de 

trap op en af te rennen om 

vooruitgang te boeken. Zelfs door die 

korte actieve momenten gaat je 

bloeddruk omhoog, waardoor je 

energieopname verbetert en je 

spieren en zenuwstelsel worden 

geactiveerd. Dat is goed voor je 

lichaam én je krijgt er een energiek 

gevoel van. 
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Tip 4: Zoek de natuur op 
Eerder in dit E-book benadrukte ik al hoe belangrijk het is om 

in beweging te blijven. Met kleine actieve wijzigingen in je 

dagelijks leven en door een sport te kiezen die bij je past, 

maak je al flinke stappen om fit te blijven. Toch heb ik nog één 

gouden tip om je over de bewegingsbarrière heen te krijgen: 

ga naar buiten en geniet. 

‘Het buitenzijn an sich stimuleert je om in 

beweging te blijven’ 

Groen is goed 
Of je nu om de hoek van de hei woont, of het stadspark moet 

opzoeken: bewegen in een groene omgeving is altijd goed voor 

je. In de eerste plaats kalmeer je buiten, omdat je tussen het 

groen minder prikkels hebt dan binnen. Je hersenen komen tot 

rust, waardoor je je lekkerder voelt. Op de lange termijn zijn 

deze kalmerende effecten ook goed voor je spieren, omdat je 

minder last hebt van spanning door stress. 

En het gevolg van al dat geestelijke gemak? Juist! Je hebt het 

naar je zin en blijft buiten lekker lang in beweging. Je nieuwe 

buitenhobby zal je fitter en gelukkiger maken. Daarnaast biedt 

het buitenzijn nog tal van gezondheidsvoordelen. Door met 

enige regelmaat de zon op je huid te krijgen, neem je meer 

vitamine D op. Dat versterkt je botten en is goed voor je 

gevoel van welbehagen. En wat dacht je van die frisse lucht, 

waar je lekker veel energie van krijgt? Kortom: als je eenmaal 

buiten komt, wil je al snel niets anders meer. 

 

 

  

AAN DE WANDEL 

Wandelen is één van de gezondste en 

toegankelijkste soorten 

lichaamsbeweging. Het kan haast 

overal, kost je niets en je verbrandt 

veel calorieën zonder je gewrichten te 

overbelasten. Anders dan bij sommige 

sporten, is de kans op blessures dus 

minimaal en kun je tot op hoge 

leeftijd lekker doorwandelen. 

 

VARIËREN HOUDT FIT 

Door naar buiten te gaan kom je niet alleen in actie, ook je omgeving verandert. Buiten is het vaak 

kouder dan binnen en misschien valt er wel een spatje regen. Juist zo’n afwisselingen in temperatuur is 

hartstikke goed voor je. Door uit je comfortzone te komen gaat je lichaam zich aanpassen. Zo gaat je 

weerstand omhoog en voel je je fitter. Dit geldt naast variatie in temperatuur op allerlei andere fronten. 

Variëren in bewegingen die je maakt, de houding waarin je zit enzovoorts. Mijn vuistregel voor gezond 

leven: blijf variëren in alles wat je doet. Vaste patronen zijn zelden goed voor je lijf. 
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Tip 5: Pak vaker de fiets 
Het klinkt vanzelfsprekend dat je fitter wordt van vaker fietsen. 

Jammer genoeg pakken veel Nederlanders toch nog té vaak de auto 

voor korte afstanden, terwijl dit zo’n geweldig fietsland is. Op de 

fiets ben je bovendien niet alleen gezonder, maar ook 

milieuvriendelijker bezig dan met de auto.  

Met name in de stad is fietsen een ontzettend efficiënte manier om 

afstanden te overbruggen – je komt vaak sneller van A naar B dan met 

de auto – en tegelijkertijd in beweging te zijn. Je bent vaker buiten 

met alle voordelen van dien (zie Tip 4) en verbrandt calorieën terwijl 

je je dagelijkse ding doet. 

‘Door te fietsen combineer je vervoer en 

lichaamsbeweging, met een fitter en gelukkiger gevoel 

als gevolg’ 

Fietsen maakt gelukkig 
Wist je dat fietsen je onbewust blijer maakt? Dat komt doordat je in beweging onder andere het 

gelukshormoon endorfine aanmaakt. We maken het hormoon eigenlijk aan om de ‘pijn’ van 

lichaamsbeweging te stillen. Dat pijnstillende effect zorgt ervoor dat jij je na een ritje op de fiets vaak 

prettiger voelt dan voorheen. Dat shot gelukshormonen loop je mooi mis als je de auto pakt! Op de 

lange termijn kan dit gelukseffect van lichaamsbeweging zelfs helpen tegen mentale problemen als 

angst en depressie. 

Probeer ook eens om 

transport en beweging te 

combineren door de fiets 

te pakken. Probeer 

bijvoorbeeld je 

boodschappenlijstje op 

te delen, zodat je een 

paar keer per week met 

de fiets langs de super 

gaat in plaats van één 

keer met de auto. En 

werk je binnen een paar 

kilometer bij je huis 

vandaan? Ga dan met de 

fiets! Zo kom je elke dag 

net wat vrolijker en fitter 

aan op je werk. 

 

  

WIST JE DAT… 

- je met een uurtje fietsen al 

snel meer dan 300 calorieën 

verbrandt?  

- veel werkgevers een 

‘fietsplan’ aanbieden? Een 

voordelige betalingsregeling 

voor een goede fiets om 

naar je werk te fietsen. 

- er in Nederland zo’n 23 

miljoen fietsen in omloop 

zijn? 

- op de Oosterscheldekering 

elk jaar het Nederlands 

Kampioenschap 

Tegenwindfietsen wordt 

georganiseerd? 
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Tip 6: Varieer tussen zitten en staan  
Veel Nederlanders hebben een zittend beroep. Al dat zitwerk brengt een gevaar met zich mee: na 

je werkdag ben je al snel geneigd om weer te gaan zitten. Je hebt immers hard gewerkt. Hoewel je 

mentaal toe bent aan een welverdiende pauze, schreeuwt je lichaam om een beetje actie. 

Om fit te blijven dien je in beweging blijven. Door meer 

plezier te halen uit sporten (zie Tip 1), luie situaties te 

vermijden (zie Tip 3) en vaker naar buiten te gaan (zie Tip 4) 

kom je al een heel eind. Maar hoe kom je aan voldoende 

beweging als je de hele dag zittend moet werken? Je baas 

zal het niet op prijs stellen als je de halve werkdag afwezig 

bent om een potje te tennissen. Door simpelweg wat vaker 

te gaan staan kun je gelukkig ook al gezondheidswinst 

boeken. In de beste situatie werk je dan ook afwisselend 

zittend en staand. Een verstelbaar (sta)bureau is daarvoor 

essentieel. Mocht je die luxe niet hebben, dan raad ik aan 

om tussendoor wat vaker op te staan. Ga even koffie halen 

of loop naar de printer op een andere verdieping, als je de 

lange zit maar even onderbreekt. Die variatie zal je helpen 

om fit te blijven. 

‘Staan en zitten hebben beide voor- en 

nadelen. Ook hierbij geldt: variatie maakt fit!’ 

Perfecte werkhouding bestaat niet 
‘Als je dan toch moet zitten, wat is dan de beste werkhouding?’, wordt mij vaak gevraagd. Mijn 

antwoord daarop is simpel: een perfecte houding bestaat niet. Natuurlijk helpt het om je nek recht te 

houden, je voeten plat op de grond te zetten en niet voorovergebogen te zitten. Maar zelfs dan loop 

je het risico op klachten zolang je te veel stilzit. Alleen door tussendoor voldoende te staan en vaak af 

te wisselen van houding, beperk je de kans op fysieke ongemakken. 

  

ZITTEN V.S. STAAN 

Door te lang in dezelfde houding te zitten, vermindert de doorbloeding van je lichaam. Zo vergroot je 

de kans op kramp, spierstijfheid en blessures. Door te gaan staan, helpen de zwaartekracht en je 

houding dit te voorkomen. Bovendien verbrand je staand meer calorieën dan zittend. Maar let op: te 

lang staan is ook niet altijd goed voor je. Als je lichaam zegt dat je moet rusten, dan moet je daarnaar 

luisteren. In combinatie met slechte aderen kan te veel staan zelfs leiden tot spataderen. Dus ook 

voor deze kwestie geldt: wie fit wil zijn, dient te variëren. 
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Tip 7: Rek jezelf uit 
Zo, je bent bijna bij het eind van 

dit E-book aangekomen. De kans 

is groot dat je achter een 

beeldscherm zit te lezen. 

Misschien zelfs wel iets te ver 

voorovergebogen in een vaste 

houding. Dan is het de hoogste 

tijd voor mij laatste, en misschien 

wel meest eenvoudige tip om fit 

te blijven. Sta even op en rek 

jezelf lekker uit. Steek je handen 

in de lucht, strek je benen en je 

rug en haal even diep adem. … 

Lekker he? Uitrekken voelt niet 

alleen goed, het is ook ontzettend 

belangrijk voor je lichaam.  

‘Uitrekken voelt goed én 

maakt je lichaam na een 

rustperiode weer klaar om 

te bewegen’ 

Klaar voor de start 
Door je uit te rekken maak je je lichaam met een minimale inspanning weer soepel voor je volgende 

activiteit. Door je spieren even te strekken worden ze langer en neemt je mobiliteit toe. Bovendien 

gaat er meer zuurstof naar je spieren toe, waardoor je lichaam zich klaarmaakt om weer te gaan 

bewegen. Het voelt alsof je nieuwe energie hebt en ineens weer meer aankan. Door je lijf op deze 

manier klaar te maken voor actie, verklein je de kans op blessures of een stijf gevoel wanneer je gaat 

bewegen. 

Ook sporters verkleinen de kans op blessures door hun 

spieren voor het sporten klaar te maken voor beweging. 

Een professionele warming-up bestaat dan ook vaak 

gedeeltelijk uit rek- en strekoefeningen: juist, uitrekken 

voor gevorderden! 

Rek jij je in het dagelijks leven voldoende uit? Zo niet, dan 

adviseer ik je om er een gewoonte van te maken. Maak er 

een vast moment van, bijvoorbeeld als je opstaat om naar 

de wc te gaan of als je lunchpauze begint. Even lekker 

rekken doet wonderen. 

  

REX REKT OOK 

Niet alleen mensen rekken zich uit 

om fit te blijven. Als je een hond of 

kat hebt, zal je zien dat je trouwe 

viervoeter zich na een middagdutje 

ook altijd eerst even uitrekt. Dat 

doen dieren instinctief om blessures 

te voorkomen als ze weer in 

beweging komen. Handig he? 
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Fysiotherapie De Zwaluw 
Hopelijk motiveren mijn 7 tips jou om met kleine aanpassingen in je dagelijkse ritme nét een 

beetje fitter te leven. Zo zorg je goed voor je lijf en verklein je de kans op pijnklachten, bovendien 

herstelt een fitter lijf zich sneller. Lukt het je niet om fit te blijven omdat je beperkt wordt door 

lichamelijke klachten? Dan raad ik aan om eens te kijken of fysiotherapie je daarbij kan helpen. 

“Heb je klachten die je beperken om fit te blijven? Loop er niet te lang mee 

rond!” 

Als fysiotherapeut is het mijn werk om jou aan het werk te houden. Als expert in houding en 

beweging help ik je met verschillende behandelingen om beter te bewegen. Door te helpen om 

lichamelijke klachten te voorkomen, verhelpen of verminderen, kunnen jouw mobiliteit en kracht 

fors toenemen. Ik bekijk het lichaam als systeem waarin allerlei factoren samenhangen. Mijn 

behandelingen zijn er dan ook op gericht om je lijf te helpen zichzelf in z’n geheel te herstellen. Op 

mijn website lees je alles over mijn aanpak, specialisaties en talloze blogs met gratis tips en 

informatie. 

Benieuwd wat ik voor jou kan doen? Neem gerust contact met me op, dan bespreken we vrijblijvend 

hoe ik jou kan helpen. Het zal je verbazen hoeveel verschil fysiotherapie kan maken, zelfs als je al 

langere tijd met klachten rondloopt! 

 

     ‘Mobility first, 

       strength later’ 

        
  

Contact 

Everwijnstraat 4 

4101 CG Culemborg 

W: fysiodezwaluw.nl 

E: info@fysiodezwaluw.nl 

T: 06 - 406 111 50 
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