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Senioren en vitaliteit
Rotterdammers die vroegtijdig werken aan hun gezondheid, blijven over het algemeen langer vitaal en actief betrokken bij de samenleving. Als 
ouderen samen met anderen bewegen, gezond eten en gebruikmaken van de mogelijkheden die e-health biedt, is dat ook nog eens goed voor de 
sociale contacten. Juist in tijden van corona is het belangrijk om in beweging te blijven.

Meer bewegen, betere balans 
Bewegen, bewegen en nog eens bewegen. Dat is volgens fysio-
therapeut Karin Abutan de beste tip voor ouderen. ‘Zo blijf je vitaal, ben 
je minder bang om te vallen en zit je lekkerder in je vel. En het is goed 
voor je immuunsysteem. Vooral in coronatijden is dit belangrijk.’ 

Karin heeft in haar praktijk al heel 

wat ouderen behandeld die gevallen 

zijn. Voor haar een reden om in 2017 

samen met WMO Radar, huisartsen 

en wijkverpleging een valpreventie

cursus te ontwikkelen. ‘Door meer 

te bewegen, ga je minder vallen’, 

aldus Karin. ‘Dat klinkt misschien 

tegenstrijdig, maar toch is het zo. 

Ouderen die niet meer zo actief 

zijn, raken eerder uit balans en 

verliezen nog sneller spiermassa. 

En juist een goede balans en sterke 

bovenbeenspieren zorgen ervoor 

dat ze minder snel vallen. En dat ze 

makkelijker opstaan uit hun stoel.’

Helemaal opgebloeid
Door niet meer te bewegen, raken 

ouderen dus in een neerwaartse 

spiraal? ‘Dat klopt’, antwoordt Karin. 

‘Aan de cursus deed een keer een 

meneer mee, die door zijn huisarts 

was doorverwezen. Hij was na het 

overlijden van zijn vrouw steeds 

passiever geworden, voelde zich 

eenzaam en had last van artrose. In 

de eerste les zat hij stilletjes achter 

in de zaal. Tijdens de derde les zat 

hij bijna vooraan en in de laatste les 

vertelde hij enthousiast dat hij een 

wandelclubje ging oprichten. Nu 

wandelt hij met ‘de doorlopers’ drie 

keer per week een uur door de stad 

en is hij weer helemaal opgebloeid. 

Mooi om te zien hoe deze meneer 

door meer en beter te lopen zich ook 

weer beter ging voelen.’ 

In de wijk
Volgens Karin is de cursus een 

mooi opstapje. ‘Het is wel belangrijk 

dat ouderen daarna ook elke dag 

blijven bewegen. Door de cursus 

aan te bieden in het Huis van de 

Wijk, maken we de drempel voor 

buurt bewoners om samen te gaan 

wandelen hopelijk iets kleiner.’

Karin Abutan: ‘De cursus 
is een mooi opstapje; 
blijf elke dag bewegen’

Jan van der Ploeg

‘Je komt als een ander mens van je stoel af’
Na een nekoperatie besloot Lia van Hamersvelt (70) dat ze meer moest bewegen. Via via hoorde ze over 
Stoelfit. Een uurtje sporten terwijl je op een stoel zit, dat leek haar wel wat. Inmiddels doet ze het al drie jaar 
en raadt ze het iedereen aan.

Lia heeft suikerziekte en vaak last 

van zere handen en voeten. Sinds 

ze op Stoelfit zit, doet ze allerlei 

oefeningen die haar verlichting 

geven. ‘Je kunt ze overal doen, zelfs 

in de rij bij de supermarkt’, vertelt ze 

enthousiast. ‘Vanwege mijn fysieke 

klachten zocht ik iets dat niet te 

belastend was, maar waarmee je wel 

aan je conditie werkt. Toen ik hoorde 

over Stoelfit, klonk me dat als muziek 

in de oren. Tegelijkertijd leek ”zittend 

aan je lijf werken” me ook te mooi 

om waar te zijn ... Maar geloof me, je 

komt echt als een ander mens van je 

stoel af!’ 

Gekke sokken
Tot de lockdown ging Lia elke week 

naar de Zevenkampse Ring in 

Ommoord. Daar deed ze met een 

clubje van 15 tot 20 senioren op een 

stoel een uur lang oefeningen op 

muziek. ‘Het hele lichaam komt aan 

bod. Saskia, onze instructeur, doet 

de oefening voor en dan herhalen we 

die op de maat van de muziek. We 

gebruiken ook balletjes, elastieken 

en gewichtjes. Je hoeft geen sport

kleding aan, maar je schoenen 

moeten wel uit. Ik trek elke keer 

gekke sokken aan, gewoon omdat ik 

het leuk vind. Helaas is het nu online. 

Thuis volg ik de lessen op mijn 

computer, maar ik mis het sociale 

contact.’

Reactievermogen
Stoelfit zorgt er ook voor dat Lia 

minder bang is om te vallen. ‘We 

doen oefeningen die je reactie

vermogen sneller maken. Door dat 

vaak te herhalen, komt het in je 

systeem. Hier door voel ik me nu veel 

zekerder.’

StoelFIT is iedere dinsdag om 

18:15 uur te zien bij OPEN Rotterdam 

en wordt elk uur herhaald.

Lia van Hamersvelt: ‘Ik trek elke keer gekke sokken aan, 
gewoon omdat ik het leuk vind’

Jan van der Ploeg

Senior games:  
doe mee! 
Zorginstelling Laurens 
en Sportbedrijf 
Rotterdam zijn samen 
begonnen met de 
Senior Games. Een 
jaar lang organiseren 
ze gevarieerde 
beweegactiviteiten 
voor ouderen, van 
seniorenyoga en 
bewegen vanuit je 
stoel tot boksen. Er 
zit vast iets voor u bij. 
Doe vooral mee. U 
leest er meer over op 
www.seniorgames 
rotterdam.nl

http://www.seniorgamesrotterdam.nl
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