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MEER BEWEGEN OP HET WERK
9 SPORTIEVE (EN LUDIEKE) TIPS

Je ideale work-out @work
Sara Van Wesenbeeck
Sara Van Wesenbeeck is life &
business coach, professional
organizer, mediator en auteur
van ‘Het handboek voor de
spitsuurvrouw’, ‘Het slimme
budgetboek’, ‘Het slimme
organizing boek’ en ‘Rust in je
huis en je hoofd’. Met haar
bedrijf Barking Dogs coacht ze
je naar een gezond, gelukkig en
succesvol leven.
www.barkingdogs.be

Stop met e-mailen
Gedaan met het versturen van ‘luie’
e-mails naar je collega die twee
deuren verder zit! Voortaan lever jij je
bericht persoonlijk af met de ‘benenwagen’. Prettige bijwerkingen: je
houdt je hoofd fris, je hart gezond, je
vermagert én je gaat beter samenwerken met je collega’s.
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Is ‘stoelplakken’ je favoriete bezigheid tijdens je werkdag? Niet echt een goede gewoonte, want
het veroorzaakt heel wat ongezonde bijwerkingen. Introduceer een portie beweging in de routine
van elke werkdag. Dat houdt je alert en gefocust, productief en gezond. Let’s workout!
1. DE WOONWERKWORK-OUT
Verrijk je pendeltocht naar het werk met meer beweging: neem de fiets of ga te voet. Dat heb je dan
al gehad, zonder dat het extra tijd of moeite kost.
En er zijn nog andere voordelen: tijdwinst en geen
file of parkeerstress.
2. VER-VERDER-VERST
Niets zo makkelijk als met één hink-stap-sprong
vanuit je auto op kantoor landen. Doorbreek dit
ongezonde patroon: parkeer je auto een eind van
je werkplek en gun jezelf een ochtend- en avondwandeling. Bouw het op: parkeer je auto elke
week een eindje verder. Zo vul je je energietank
en begint en eindigt de dag met een fris hoofd.
3. DE TRAP-STAP
Vervang het babbeltje in de lift door een gezond
alternatief: neem de trap! En doe het zo vaak als je
kan. Bevindt je kantoor zich op de bovenste verdieping? Ook dan heb je geen excuus om het traplopen over te slaan: verleg je grenzen, verdieping
per verdieping. Of neem twee treden tegelijk.
4. DE PAUZEPAKKER
Bouw bewust korte, actieve pauzes in. Strek elk
uur vijf minuten de benen: ga op ‘ontdekkingstocht’ in je eigen gebouw en loop tussen twee vergaderingen een blokje om.
5. DE STA-OP-OP-OP
Gemiddeld vijf tot acht uur aan een stuk stilzitten
op kantoor is niet gezond: het kan hartziekten,

diabetes, depressie en obesitas veroorzaken. Doe
wat meer rechtopstaand: wissel zitten en staan af,
wandel rond tijdens het telefoneren, vergader
staand of houd wandelmeetings in het park.
6. DE VEER-OP
Niemand in de buurt? Maak dan tijd voor de
‘veer-op’: sta recht en ga meteen weer zitten. Herhaal dit vijf of tien keer na elkaar. Nu het bloed
weer door je aders stroomt, krijgt ook je brein
meer zuurstof en zal je productiviteit stijgen.
7. DE DREAMTEAMER
Organiseer een dagelijks work-outmoment met
het hele kantoor. Maak het ludiek: doe de stoelendans, of om ter snelst boven aan de trap. De aanwezigheid van anderen motiveert je.

8. TOESTELTURNEN
De kopieermachine, waterbron en drankautomaat zijn ideale plaatsen om (tijdens het wachten)
een korte work-out te doen: leg je handen op het
kopieerapparaat en ga zo lang door de knieën tot
je rapport gekopieerd is, kies voor de versnapering helemaal onderaan de automaat en buk en
strek, til tien keer je hielen van de grond tijdens
het vullen van je kop koffie.
9. DE FRED & GINGER
Maak de Fred Astaire of de Ginger Rogers in jezelf wakker. Deze oefening speelt zich af onder je
bureel. Trappel heel snel met je tenen op de vloer.
Maak het nog leuker door er een echt tapdansje
van te maken. Niemand die het ziet, maar voor jou
wel een gezonde en leuke gewoonte! Q
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Zo verlies je buikvet, op élke leeftijd
Je hebt het wellicht zelf al zo vaak
gehoord: zodra je 30 – 40 jaar bent,
wordt het moeilijker om een gezond
gewicht te behouden en dat buikje
weg te werken. “Omdat je metabolisme vertraagt”, klinkt het. Maar er is
goed nieuws: je hoeft je daar namelijk
niet zomaar bij neer te leggen.
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Krachttraining is een
goede manier om buikvet
weg te werken.

eit 1: buikvet kun je niet plaatselijk wegwerken, hoeveel
buikspieroefeningen je ook doet. Wil je dat buikje kwijt,
dan moet je het volledige vetpercentage van je lichaam aanpakken en aan je algemene conditie werken.
Feit 2: met ouder worden, vertraagt je metabolisme. Dat
komt onder andere omdat je spiermassa vanaf je dertigste
jaarlijks begint af te nemen. En omdat je met spieren meer
energie verbrandt – ook in rust – zal je bij een mindere spiermassa ook minder energie nodig hebben, en dus ook minder
calorieën verbranden. En daardoor kom je bij, ook al eet je
niet meer (of zelfs minder) dan vroeger. Volg je een crashdieet, dan maak je de boel nog een tikkeltje erger: door ernstig

calorietekort zal je lichaam om energie te vinden eerst het
spierweefsel aanspreken, en dan pas het vet. Kort gezegd:
je vetgehalte blijft hetzelfde maar je spieren verminderen, waardoor je metabolisme dus nog meer zal vertragen.
Dé manier om dit alles te voorkomen, is simpel: hou je
spierweefsel op peil. Want: hoe meer spierweefsel je
hebt, hoe meer calorieën je gedurende de dag verbrandt.
En precies daarom is krachttraining zo’n goed idee: je
kweekt meer spieren én je voorkomt dat je lichaam bij een
dieet het spierweefsel wegwerkt. In plaats daarvan zal je
(eindelijk!) vet verbranden. Je metabolisme werkt met
andere woorden optimaal.
Onderzoek toont aan dat twee keer per week gedurende
25 minuten met gewichten werken ideaal is om je stofwisseling op gang te krijgen.
En er is nog goed nieuws! Een studie uitgevoerd bij meer
dan 1.600 mensen tussen 21 en 80 jaar, toonde aan dat na
10 weken trainen met gewichten de spiermassa met ongeveer 1,4 kilo was toegenomen en dat het vetpercentage
beduidend verminderd was (en het buikje dus ook). De
proefpersonen trainden twee keer per week een half uur
en werkten telkens setjes van 12 verschillende oefeningen is. En heel interessant: het maakte niet uit of ze 25 of
75 jaar waren: de resultaten waren vergelijkbaar in elke
leeftijdsgroep. Je kunt dus op elke leeftijd dat buikje wegwerken. Q (nt)

