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Hoe blijf je fit in deze tijd? 
 
Houd je aan een dagschema. Hieronder kun je er één voor jezelf maken. 

• Sta elke dag op dezelfde tijd op. Het liefst ook in het weekend. 

• Drink 2 glazen water. 

• Ga een wandeling maken. Wandel je nooit, dan is 15 minuten al een mooi begin. 

• Zorg voor een invulling en drink 2 glazen water. 

• Lunch. Bedenk vooraf wat je gaat middageten, dan eet je niet te veel of te ongezond. 

• Zorg voor een middag activiteit en drink 2 glazen water. 

• 10 minuutjes oefenen om je sterk te houden. Hieronder staan een aantal oefeningen 
die je zou kunnen doen.  

• Avondeten. Bedenk vooraf wat je gaat eten.  

• Ga een wandeling maken. 

• Een uur voor het slapen gaan, gaan de tv en mobiel uit. Lees een boek, speel een 
spel, luister naar muziek. 

• Drink 2 glazen water. 

• Ga op een vaste tijd naar bed. 
 
Om je vrolijk te houden is het belangrijk om: 

• Je zelf fit te houden 

• Jezelf een doel te geven voor die dag 

• Genoeg te slapen 

• Genoeg groente en fruit te eten 

• Voldoende water te drinken 

• Niet teveel cafeïne te drinken, dus koffie of energie drankjes beperken. 

• Niet teveel suikers en vet te eten. Bedenk daarom vooraf wat je gaat eten. 
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Dagschema      datum: 
 

Tijdstip activiteit 
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9:30  
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11:30  
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18:00  

18:30  

19:00  

19:30  
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20:30  

21:00  
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Dagcijfer: 
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Hoe blijf ik fit en kan ik straks blessure vrij aan het werk? 
Door deze oefeningen dagelijks te doen, blijf je getraind. 

 
 
De plank: 
Oefening: Je hakken, billen en schouders zijn in 1 rechte lijn; een plank. Houdt dit zo lang 
mogelijk vol. Begin je te trillen? Tel dan nog 5 sec extra en stop dan.  
Beginwaarde: Het aantal seconden dat je het kan volhouden. Elke 4 dagen kun je 5 
seconden langer proberen vol te houden.  
Let op!: je mag een holle rug hebben! 

 
 
 
Mountain climbers: 
Oefening: Een vermoeiende oefening! Ga op je tenen en handen staan, met een rechte rug. 
Buig je knie naar voren en zet je voet weer terug en nu met het andere been. 
Krijg je de knie niet meer ver genoeg naar voren? Doe dan beide benen nog 1 keer.  
Beginwaarde: Het aantal herhaling is je beginwaarde. Elke 4 dagen kun je er 6 herhalingen 
bij doen (3 links en 3 rechts). 
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Fietsen in de lucht; buikspier oefening 
Oefening: ga met opgetrokken knieën op de grond liggen. Zorg er voor dat de onderrug de 
grond goed aan raakt. Strek 1 been uit, buig weer terug en nu het andere been. 
Begin je te trillen? Doe dan beide benen nog 1 keer. 
Beginwaarde: het aantal herhalingen is je beginwaarde. Elke 4 dagen kun je er 3 herhaling 
bij doen. 
Let op: Hoe lager je het been uitstrekt, des te groter wordt de kracht op je buikspieren en de 
kans dat je onderrug van de grond losraakt. Start met je benen hoger in de lucht, zoals de 
blauwe lijn laat zien.  

 
 
 
Triceps; de achterkant van de bovenarmen 
De oefening: leun met je handen op de rand van bijvoorbeeld je tafel of een stevige stoel en 
zet je voeten wat naar voren. Laat je zakken door je armen te buigen en kom weer omhoog. 
Begin je te trillen? Maak dan nog 1 herhaling. 
Beginwaarde: het aantal herhaling is je beginwaarde. Elke 4 dagen kun je er 3 herhalingen 
bij doen. 
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Muurzitten: 
Oefening: ga zover van de muur afstaan, dat wanneer je tegen de muur gaat zitten je 
bovenbenen horizontaal zijn. Mocht dit te zwaar zijn, dan zet je je voeten iets dichterbij en 
zijn je bovenbenen wat schuin. Ga je trillen? Houdt dan nog 5 seconden vol. 
Beginwaarde: het aantal seconden dat je het kan volhouden is je beginwaarde. Je kunt hier 
elke dag 5 seconden bij op tellen. 

 
 
 

Heel veel plezier en succes !! 
 
Mocht je vragen hebben over de uitvoer of graag specifieke oefeningen willen doen? Neem 
dan contact met mij op. T.Braakhuis@fyon.nl 
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 De 

plank 

Mountain 

climbers 

Fietsen Triceps Muurzitten 
 

1 sec Herh Herh Herh sec 

2 sec Herh Herh Herh sec 

3 sec Herh Herh Herh sec 

4 sec Herh Herh Herh sec 

5 sec Herh Herh Herh sec 

6 sec Herh Herh Herh sec 

7 sec Herh Herh Herh sec 

8 sec Herh Herh Herh sec 

9 sec Herh Herh Herh sec 

10 sec Herh Herh Herh sec 

11 sec Herh Herh Herh sec 

12 sec Herh Herh Herh sec 

13 sec Herh Herh Herh sec 

14 sec Herh Herh Herh sec 

15 sec Herh Herh Herh sec 

16 sec Herh Herh Herh sec 

17 sec Herh Herh Herh sec 

18 sec Herh Herh Herh sec 

19 sec Herh Herh Herh sec 

20 sec Herh Herh Herh sec 

21 sec Herh Herh Herh sec 

22 sec Herh Herh Herh sec 

23 sec Herh Herh Herh sec 

24 sec Herh Herh Herh sec 

25 sec Herh Herh Herh sec 

26 sec Herh Herh Herh sec 

27 sec Herh Herh Herh sec 

28 sec Herh Herh Herh sec 

29 sec Herh Herh Herh sec 

30 sec Herh Herh Herh sec 
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 Wat is er nodig om in balans te blijven?  

Wat zou ik in mijn leven meer of juist minder willen doen op het gebied van...? 

   

 meer minder 

voeding   

beweging   

ontspanning   

gedachten   

sociale contacten   

doelen in mijn 
leven 

  

   

> Welk gedrag veroorzaakt mijn ongezonde levensstijl?  

Bijv. roken, weinig slapen, onvoldoende bewegen, vet eten, enz… 

   
> Welke eigenschap ga je als eerste aanpakken om meer balans te krijgen?  

Zet deze stap binnen 72 uur…   
Want als je het dan niet doet, is de kans groot dat je weer vervalt in 

uitstelgedrag. 
 
  



 

 
Fyon, Fysiotherapie Oost Nederland   |   Hoofdvestiging: S.L. Louwesstraat 21, 7545 ER Enschede  

Telefoon: 053 - 700 0000   |   E-mail: info@fyon.nl   |   www.fyon.nl   |   KVK: 62132644 

Lekker voor pasen (of elke andere dag 😊):   

Ontbijt eimuffins voor 2 personen 

Wat heb je nodig: 

• 3 eieren 
• Klein handje spinazie  
• Klein handje cherrytomaten  
• 4 champignons 
• Olijfolie 
• Zout en zwarte peper 

Zo maak je het: 

1. Verwarm de oven voor op 200 graden. 
2. Snijd de groentes in kleine stukjes. 
3. Klop de eieren los en meng de groentes er doorheen. 
4. Breng het mengsel op smaak met zout en peper. 
5. Vet het muffin bakblik in met een beetje olijfolie en giet in mengsel in de vormpjes 

totdat het beslag op is. 
6. Bak de muffins in +/- 20 min gaar. 

Eetsmakelijk!! 

 


