
Gezond zijn, gezond blijven!
Welkom!



 Beweging en voeding bij verschillende 
leeftijdscategorieën

 20-40 jaar 

 40-60 jaar

 60 +

 Afsluiting

Inhoud



 Ontwikkeling

 Toekomst

 (Top)sport

 Blessures

 Voeding

 Feit of Fabel:

 Vrije radicalen zijn mede verantwoordelijk voor ontstekingsziektes 
en bevorderen zo het verouderingsproces!

 In 1 kiwi zit net zoveel Vitamine C als in 3 citroenen!

 1 keer in de week sporten heeft geen zin!

20-40 jaar



 Groeien

 Meisjes 

 Groeispurt

 Jongens 

 Groeispurt

 Rond je 20ste ben je uitgegroeid

 Sporten als je jong bent

Ontwikkeling



 De keuzes die je maakt

 Relatie

 Carrière

 Kinderen

 Reizen

Toekomst



 18-20: de meest sterke en vitale leeftijdscategorie

 30

 Op gewicht blijven

 Zelfde niveau behouden

 40

 43 jarige Valdimir Nunes.

(Top)sport



 Type 1 ( slow-twitch) spiervezels

 Hoog myoglobine gehalte

 Rood van kleur

 Bevatten veel mitochondrieën

Slow-twitch
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 Type 2 ( fast-twitch) spiervezels

 Laag myoglobine en mytochondriën gehalte

 Wit van kleur

 Maakt gebruik van eigen spierreserves

 Snelle contractie

Fast-twitch
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 Als je drie keer in de week minimaal 20 minuten 
intensief sport, dan val je onder de fit norm. Als de 
hartslag er maar flink van omhoog gaat. Dit kan zijn:

 Zwemmen

 Hard fietsen

 Hardlopen enz…

Fit norm.



 Welke blessures komen rond deze leeftijd het meeste 
voor:

 15-24 jaar: enkel- en knieblessures

 25+: blessures aan de schouder en/of sleutelbeen

 Voorkomen 

Blessures



Voeding

 Vitamines en Mineralen

 Calcium en Vitamine D

 Vitamine C en E 

 vezels



 Het concept superfood is een populair modewoord in 
de taal van voeding en gezondheid.

 Wat is superfood?

 Voorbeelden van superfoods

 Goji bessen

 Rauwe cacao

 Hennepzaad

 Guinoa

superfoods



 Wat is quinoa?

 Waarom is quinoa zo gezond?

 Het bevat alle essentiële aminozuren

 Rijk aan vitamines van het b- complex

 Rijk aan ijzer, magnesium, koper en fosfor

 Laag vetgehalte

 Glutenvrij en een bron van vezels

Voorbeeld superfood Quinoa 



 Brood 6 a 7 sneden.

 Aardappelen,  rijst, pasta, peulvruchten 200-250 gram

 Groente 200 gram

 Fruit twee stuks

 Melk, melkproducten 450 ml

 Kaas 1.5 plakken

 Vlees(waren) 100-125 gram

 Boter, margarine, halvarine, bak en braadolie.40-50 
gram

 Vocht waaronder ook melk 1.5 -2 liter

Voedingsadvies per dag 19-50 jaar



 Wat zijn de belangrijkste voedingsstoffen in melk? 
Hoeveel van de ADH levert het drinken van 2 glazen 
melk je op? 

 Vitamine B2 -66%

 Vitamine B12 -64%

 Calcium -55%

 Fosfor -40%

 Eiwit -29% 

 Zink -19%

 Vitamine B6 -12% 

 Foliumzuur -8%

De belangrijkste voedingsstoffen 
in melk



 Zijn vrije radicalen  mede verantwoordelijk voor 
ontstekingsziektes en bevorderen ze het 
verouderingsproces?

Feit of fabel?!



 Vrije radicalen zijn schadelijke stoffen. Het is daarom 
zeer belangrijk om voldoende vitamine C en E tot je te 
nemen. Die zorgen ervoor dat vrije radicalen uit je 
lichaam worden verwijderd.

Feit!



 In één kiwi zit meer vitamine C dan in drie citroenen!

Feit of fabel?!



 In één kiwi zit meer Vitamine C dan in drie citroenen!

Feit!



 Één keer in de week sporten heeft geen zin!

Feit of fabel?!



 Één keer in de week sporten heeft wel degelijk zin!

Fabel!





40-60 jaar

 Bewegen

 Spieropbouw en afbraak t.o.v. jong

 Veel voorkomende blessures

 Botontkalking

 Spijsvertering

 Voeding



Bewegen



Bewegen

 Beweegnorm

 1 x per dag een half uur fietsen/wandelen



Veel voorkomende blessures

 Hart en vaatziekten 

 Verhoogde bloeddruk

 Hartklachten

 Slagaderverkalking

 Zwakker worden van spieren

 Achteruitgang lichaamsfuncties 



Hey Arnold!



Spierafbraak

 Atrofie

 Verandering van spierweefsel

 Leeftijdsgebonden spierverlies

 Spierverlies als gevolg van medicijnen

 Ziekte gerelateerd spierverlies



Spieropbouw

 Meer gaan sporten of blijven sporten
 Bereid je voor op de training

 Lenigheid en coördinatie 

 Cardio- en krachttraining

 Gezonde leefstijl
 Hart en vaatziekte 

 Voedingspatroon
 Belangrijk zijn: vitaminen, mineralen en bouwstoffen 



Voeding

 Bouwstoffen

 Eiwitten

 Vitaminen

 Vit D

 Opgenomen door zonlicht

 Vit B12 

 Opgenomen door dierlijke producten

 Bevordering spijsvertering

 Calcium opname



Botontkalking

 Osteoporose:

 Boven de 50 meest

 Kans op botbreuken

 Veel vrouwen in de overgang hebben een verhoogd 
risico: 

 3-4% per jaar, normaal 1% per jaar

 Opname calcium:

 Vitamine D



Spijsvertering

 Verschil tussen mannen en vrouwen 

 Overgang van de vrouw speelt een grote rol

 Spijsvertering te bevorderen

 Minder vlees

 Meer groente

 Water drinken



Voeding



Feit of Fabel?!

 Botontkalking heeft niets te maken met krimpen! 



 Als de leeftijd van onze beenderen toeneemt, worden 
ze niet alleen poreus en breekbaar, maar verliezen ze 
ook een deel van de substantie waaruit ze zijn 
opgebouwd. 

Fabel!



Feit of Fabel?!

 Fruit na het avondeten is ongezond!



 Dat fruit na het avondeten ongezond is, is een 
hardnekkig fabeltje. 

 Gelukkig werkt ons lichaam een stuk efficiënter dan 
wij denken. Koolhydraten, eiwitten en vetten, ze 
kunnen allemaal tegelijkertijd verteerd worden.

Fabel!

https://www.gezondheidsnet.nl/alles-over-afvallen/artikelen/7371/de-koolhydraat-held-of-boosdoener
https://www.gezondheidsnet.nl/voeding/artikelen/8835/sneller-herstellen-met-eiwitten
https://www.gezondheidsnet.nl/hart-voor-je-hart/artikelen/6989/vetten-is-de-jacht-geopend




 Wat gebeurd er allemaal in het lichaam:
 Vaten
 Spieren
 Botten

 Wat kunnen we doen om dit proces te vertragen?
 Voeding
 Bewegen

 Veel voorkomende blessures

 Feit of fabel:
 Van sporten wordt je slimmer!
 3 weken op bed liggen = gelijk aan 30 jaar ouder worden!

60 jaar en ouder



 Wat gebeurd er allemaal in het lichaam:

 Vaten

 Spieren

 Botten

Het verouderingsproces



Vaten

 Vaten worden stijver

 Vaatwand verdikking

 Aderverkalking

	



Spieren

Jonge spier Oude spier

	



Botten



Wat kunnen we doen om het proces 
te vertragen?

 Letten op het 
voedingspatroon

 Voldoende bewegen



 Water drinken
 Nierfunctie

 Vitaminen B6, B12, D

 Calcium
 Botten

 Magnesium
 Tegen spierkramp

 Eiwitten
 Spieren

Voeding



 Bij hogere leeftijd neemt energiebehoefte af, neem minder 
frisdrank, alcohol of snacks

 Neem groente (200 gram), fruit (2 stuks) en 
volkorenproducten voor voldoende vezels

 2 keer per week vis, waarvan 1 keer vette vis! 

 Beperk de hoeveelheid zoutinname 

Voedingsnorm



Nooit te oud om te beginnen met 
bewegen!

 Studies laten zien dat na 1 
jaar trainen (leeftijd ± 70 
jaar) er significante 
verbeteringen zijn 
gevonden in:
 Conditie (VO2 max)

 Vaatfunctie

 Gewricht stijfheid

 Coördinatie, mobiliteit, 
stabiliteit, kracht



Verschil in VO2max na 1 jaar 
trainen/niet trainen



Significante verbetering in 
vaatfunctie na 1 jaar training



 Gewrichtsklachten

 Oorzaken

 Artrose 

 Peesklachten 

 Conditie is nog goed, maar lichaam houdt bewegen 
minder lang vol

 Oorzaken

 Krachtverlies

Blessures



 Minimaal 30 minuten per dag bewegen

 Daarnaast 2+ keer in de week een combinatie van:

 Cardiotraining 

 Krachttraining

 Lenigheid/mobiliteit

Beweegnorm



Feit of Fabel?!

 Van sporten wordt je 
slimmer!



 Van sporten wordt je inderdaad slimmer!

 Onderzoek toont aan dat tijdens het sporten nieuwe 
mitochondriën aangemaakt worden in de spieren. Dit 
proces verhoogt je uithoudingsvermogen, vergroot je 
energie, en zorgt ervoor dat je je beter kan 
concentreren!

FEIT!!



Verschil tussen controlegroep en 
oefengroep bij cognitieve taken



Feit of Fabel?!

 3 weken op bed liggen 
staat gelijk aan 30 jaar 
ouder worden!



Feit!!

 3 weken op bed liggen 
maakt je 30 jaar ouder!
 VO2 max is gemeten bij 

verschillende personen 
voor bedlegerigheid, na 3 
weken bedlegerigheid en 
wederom na 30 jaar. 
Zichtbaar is dat de 
VO2max hetzelfde is na 
30 jaar 



Vragen?



 Koen de Waal

 Maaike van Meteren

 Dorien Arwert

Bedankt voor uw komst!


