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‘Beweeg je beter!’
Bewegen tijdens uw opname

Uw conditie op niveau
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Bewegen is goed voor u. Ook als u in het ziekenhuis verblijft. Uw conditie 

blijft beter op niveau en het heeft positief effect op uw herstel. Met deze 

folder willen wij u graag helpen en stimuleren tijdens uw opname te be-

wegen. Mag ik wel bewegen en hoe kan ik in het ziekenhuis bewegen? Dat 

vertellen wij u in deze folder, aangevuld met natuurlijk ‘beweegtips’. 

 Waarom zou ik meer bewegen?
Bij een ziekenhuisopname denken we al gauw ‘ik lig in het ziekenhuis’. Het bed 
staat centraal. Wist u dat patiënten overdag 90% van hun tijd doorbrengen op 
hun kamer? En 50% van hun tijd overdag in bed liggen? Weinig beweging leidt 
tot een verminderde conditie. Het is beter om tijdens uw opname actief te zijn. 
Zo blijft uw conditie op niveau, houdt u sterkere spieren, kunt u langer onafhan
kelijk van de zorg van anderen zijn en voelt u zich beter. Een goede conditie kan 
ook de kans op een complicatie verkleinen. 

Wist u dat een paar dagen weinig beweging: 
•  een verlies van 10-15% aan spiermassa tot gevolg heeft en  

het maanden duurt om dit weer op te bouwen
• kan leiden tot langere ziekenhuisopnames
• kan leiden tot (extra) complicaties
• bij ouderen kan leiden tot het niet meer zelfstandig kunnen wonen

Daarom is het zo belangrijk dat u tijdens uw ziekenhuisopname zoveel 
mogelijk in beweging blijft. 

 Mag ik wel bewegen?
Uiteraard zijn de mogelijkheden om te bewegen afhankelijk van de reden van 
uw opname. Probeer zo veel mogelijk in beweging te blijven op een manier die 
bij u past. Dit kan variëren: uzelf wassen, oefeningen doen in uw bed, in de 
stoel, staand of een stuk wandelen door het ziekenhuis. 
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Uw whiteboard met pictogrammen
Achter uw bed hangt een whiteboard. Op dit whiteboard ziet u aan de picto
grammen precies hoever u alleen of onder begeleiding mag lopen. Heeft u 
hierover vragen, dan kunt u deze stellen aan uw verpleegkundige.  

Bewegen op recept 
Artsen, fysiotherapeuten en verpleegkundigen kunnen u ook persoonlijk advies 
geven over bewegen tijdens de ziekenhuisopname. U krijgt dan een ‘beweeg
recept’. Hierop staan oefeningen en instructies die op u van toepassing zijn. 

 Algemene ‘beweegtips’ 
Hoe u tijdens uw opname actiever kunt zijn, leest u in onderstaande algemene 
tips. Deze tips zijn goed in te passen in uw dagelijkse ritme: 
•  trek overdag uw gewone kleren aan in plaats van een pyjama 
•  probeer uzelf te wassen en aan te kleden 
•  draag schoenen of goede pantoffels als u uit bed gaat 
•  probeer zoveel mogelijk uit bed te zijn. Zitten is al beter dan liggen. Lopen is 

nog beter. Vraag om hulp indien nodig 
•  gebruik zo min mogelijk de postoel of het urinaal, maar loop naar het toilet 
•  eet en drink zoveel mogelijk aan tafel. Vraag om hulp indien nodig
•  wandel regelmatig in de kamer of op de gang. Het liefst ieder uur. Gaat u de 

afdeling af, meld dit dan bij de verpleegkundige

Heeft u een eigen loophulpmiddel, dan kunt u deze natuurlijk meenemen. 
Indien nodig stellen wij loophulpmiddelen beschikbaar 

 Bewegen en oefenen
Tijdens uw opname in het ziekenhuis zijn er ook mogelijkheden om actiever te 
bewegen of te oefenen:

Looproutes op de afdeling 
Binnen de afdeling zijn looproutes uitgezet. U herkent deze routes aan de ge
kleurde vierkantjes op de vloer van de gangen. Er zijn vier routes: geel, groen, 
blauw en rood. De gele route is het kortst en de rode het langst. U vindt aan de 
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muur in de gang een plattegrond, met daarop de routes en afstanden. Om uw 
loopafstand uit te breiden, kunt u elke dag een andere kleur nemen. Heeft u 
vragen, stel deze dan aan uw verpleegkundige of fysiotherapeut.  

Hometrainers
Op de afdeling staan hometrainers, vraag aan de verpleegkundige of u er ge
bruik van mag maken. 

Oefenmateriaal
Een aantal afdelingen heeft oefenmaterialen beschikbaar. Denk hierbij aan 
gewichten of banden van elastiek. Wilt u er mee oefenen, dan kunt u dit vragen 
aan uw verpleegkundige of de fysiotherapeut. 

Oefeningen voor als u ligt, zit of staat 
Hieronder staan algemene oefeningen die u elke dag in bed, in de stoel of 
staand kunt doen. Twijfelt u of een oefening geschikt is voor u? Raadpleeg uw 
verpleegkundige of fysiotherapeut.

Heeft u een tablet of smartphone? Dan kunt u meedoen met de 3 oefenprogram
ma’s ‘7 minute workouts’ op www.nwz.nl/beweegjebeter.

In uw bed
Houding: ga op uw bed zitten. Leun naar achteren, steun 
op uw ellebogen en leg uw benen gestrekt op het bed.
Uitvoering: trek uw voet naar u toe en duw uw knie in het 
bed: span de bovenbeenspieren aan. Vijf tellen vasthou
den en ontspan. Herhaal voor beide benen 3 x 10 keer. 
Let erop dat u het bovenbeen ook echt ontspant.
 
Houding: ga op uw rug liggen. Buig één been en strek 
het andere been.
Uitvoering: til het gestrekte been op tot een hoek van  
45 graden.
Tien tellen vasthouden. Herhaal 5 keer per been. 1
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Houding: ga op uw rug liggen. Buig beide knieën en zet 
de voeten plat op het bed.
Uitvoering: kantel uw bekken achterover en maak een 
bruggetje zodat uw bovenlichaam in het verlengde van 
de bovenbenen ligt. Vijf tellen vasthouden en rol daarna 
wervel voor wervel af. Ontspan en herhaal 5 keer.  
 
Houding: ga op uw rug liggen. Buig uw knieën en zet de 
voeten plat op het bed. Leg één arm langs het lichaam 
en de andere arm gestrekt langs het hoofd.
Uitvoering: beweeg uw armen in een rustig tempo te
gengesteld omhoog en omlaag. Herhaal 5 keer.
 
Houding: ga op uw rug liggen. Buig uw knieën en zet 
uw voeten plat op het bed. Leg uw handen in een losse 
vuist op de borst.
Uitvoering: maak rustige boksbewegingen. Strek hierbij 
de arm uit richting plafond. Wissel links en rechts af. 
Herhaal 10x.  

Als u zit 
Houding: ga rechtop zitten. Strek uw been.
Uitvoering: buig uw been in 5 tussenstappen.
Herhaal 10 keer en wissel daarna van been.

  
Houding: ga zitten met uw voeten stevig op de grond.
Uitvoering: til 1 been in zijn geheel van de grond om
hoog en probeer dit 10 tellen vast te houden. Wissel 
daarna van been. Herhaal dit 10 keer.  
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Houding: ga zitten op de rand van een stoel.
Uitvoering: Hef uw gestrekte been horizontaal en schrijf 
dan langzaam met de voet grote cijfers of letters in de 
lucht. Herhaal 5 keer. 
  
Houding: ga rechtop zitten. Uw armen hangen langs het 
lichaam.
Uitvoering: hef uw gestrekte armen zijwaarts omhoog 
en ga weer terug. Stop steeds even met beide armen 
tegelijk en raak de denkbeeldige punten aan. Herhaal 
10 keer.
  
Houding: ga rechtop zitten. Laat uw armen ontspannen 
langs het lichaam hangen.
Uitvoering: beweeg uw schouders omhoog, naar achte
ren en naar beneden in een rollende beweging. Herhaal 
10 keer. 

Als u staat  
Houding: sta bij een stoel of de rand van het bed. Zet 
uw voeten plat op de grond. Als het goed gaat kunt u dit 
ook staand doen.
Uitvoering: til uw hielen zo ver mogelijk op en zet ze lang
zaam weer neer. Til uw tenen zo ver mogelijk op en zet ze 
langzaam weer neer. Herhaal voor beide voeten 10x.

Houding: ga rechtop staan. Draai de voeten naar buiten 
en zet de hielen ongeveer 60 cm uit elkaar. 
Uitvoering: zak door uw knieën en beweeg daarbij de 
knieën naar buiten over de voeten heen. Houd uw romp 
rechtop. Drie tellen vasthouden en ga weer langzaam 
terug. Ontspan. Herhaal 10 keer.
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Houding: ga met uw gezicht dicht naar de muur staan en 
zet beide handen op schouderbreedte tegen de muur.
Uitvoering: kruip met beide handen tegelijkertijd zo ver 
mogelijk omhoog. Tien tellen vasthouden en kruip weer 
naar beneden. Herhaal 5 keer.
  

 Meer informatie
Wilt u meer informatie lezen over bewegen tijdens een opname in het zieken
huis? Dan verwijzen wij u graag naar www.nwz.nl/beweegjebeter

 Bewegen in het ziekenhuis 
Noordwest Ziekenhuisgroep wil patiënten zo actief mogelijk laten zijn tijdens de 
ziekenhuisopname. Daarom werken de afdeling fysiotherapie en de teams van 
longziekten en cardiologie van locatie Alkmaar, nauw samen om dit te bevorde
ren. Zo start het project ‘Beweeg je beter!’ met een pilot op de verpleegafdeling 
longziekten en cardiologie. Met elkaar willen wij ervoor zorgen dat patiënten 
het ziekenhuis in een optimale conditie weer verlaten.

 Uw vragen
Heeft u vragen over bewegen in Noordwest Ziekenhuisgroep? Dan kunt u hiervoor 
terecht bij het verpleegkundig team van de afdeling waar u bent opgenomen.
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Een paar vragen over ‘Beweeg je beter!
U heeft meegedaan aan een proef op onze afdeling over ‘bewegen tijdens de 
ziekenhuisopname’. Wij willen u er graag een paar vragen over stellen. 

1.  Het is duidelijk voor mij waarom het belangrijk is in beweging te zijn tijdens 
de opname. 

  ja
  nee 

 Toelichting 

2. Ik heb de tips die ik gekregen heb over bewegen opgevolgd: 
  ja
  nee 

 Toelichting 

3. Ik was in staat om de tips over bewegen op te volgen
  ja
  nee 

 Toelichting 

4. Ik werd gestimuleerd om te bewegen in het ziekenhuis door 
  de artsen
  de verpleegkundigen
  de fysiotherapeuten 

5. Het was duidelijk wat ik wel en niet mocht qua beweging. 
  ja
  nee 

 Toelichting 
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6.  De ziekenhuisomgeving bood mij genoeg faciliteiten om in beweging te 
komen. 

  ja
  nee 

 Toelichting 

7.  Ik heb het idee dat ik tijdens de opname niet onnodig heb ingeleverd op 
spierkracht en conditie. 

  ja
  nee 

 Toelichting 

8.  Deze folder ‘Uw conditie op niveau’ gaf mij voldoende informatie.
  ja
  nee 

 Toelichting 

9. Heeft u nog uw tips, opmerkingen en suggesties?  
  ja
  nee 

 Toelichting 

Hartelijk bedankt voor het invullen.

U kunt het ingevulde formulier afgeven aan uw verpleegkundige of de afdelings
secretaresse.
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Noordwest Ziekenhuisgroep
Postbus 501
1800 AM Alkmaar
www.nwz.nl
tel 072  548 4444

Colofon
Redactie afdeling fysiotherapie
 afdeling communicatie
Vormgeving vormgeving Noordwest Ziekenhuisgroep
Druk MarcelisDékavé/2018.01

Op alle onderzoeken en behandelingen van Noordwest Ziekenhuisgroep zijn de algemene 
voorwaarden van Noordwest Ziekenhuisgroep van toepassing, zie www.nwz.nl.


