BEWEGEN
TIJDENS
COVID-19
Oefeningen zijn zeer goed voor mensen met een chronische longziekte

REGELMATIGE LICHAAMSBEWEGING ZAL U HELPEN OM :

Uw kortademigheid
Uw spierkracht en
beter te controleren uithoudingsvermogen te
verhogen

Uw angst
te verminderen

Uw zelfvertrouwen
te vergroten

Uw levenskwaliteit
te verbeteren

LICHAAMSBEWEGING IS GOED,
MAAR ER ZIJN EEN PAAR REGELS DIE U MOET VOLGEN:
Praat met uw arts voordat u begint.
Houd uw inhalatoren bij de hand als uw arts ze heeft voorgeschreven.
Drink voldoende water tijdens het sporten.
Tracht zoveel mogelijk door de neus te ademen.
Gebruik uw zuurstof voor lichaamsbeweging, indien voorgeschreven door uw arts.
Vermijd inspannende lichaamsbeweging als u koorts heeft of verkouden bent.
Niet direct na een grote maaltijd sporten.
Niet oefenen in extreme hitte of kou.

WELKE NORMALE EN ABNORMALE SYMPTOMEN KUNNEN
ZICH VOORDOEN TIJDENS HET SPORTEN?
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NORMALE SYMPTOMEN
Milde tot matige kortademigheid
Transpiratie
Vermoeidheid of brandend
gevoel in de benen
Lichte spier- of gewrichtspijn

ABNORMALE SYMPTOMEN

û
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Pijn in de borst
Intense gewrichtspijn
Duizeligheid
Hartkloppingen
Ernstige en langdurige ademhalingsmoeilijkheden
Hoofdpijn
Als u één of meer van deze
symptomen ervaart, stop dan met uw
trainingsprogramma en neem contact op
met uw arts en/of zorgverlener.

BEWEGEN
TIJDENS COVID-19
U kunt regelmatige beweging in uw dagelijkse routine opnemen,
met de middelen bij de hand. Een stoel, twee kleine flessen water die als
gewichten fungeren om uw schouders en armen te mobiliseren,
een paar treden als u thuis een trap hebt zijn genoeg om te oefenen.

CARDIOVASCULAIRE OEFENINGEN
WANDELEN

DE TRAP OPGAAN

Sta rechtop, hef uw benen en
beweeg uw armen.

Doe het op uw eigen tempo,
zonder te forceren en hou
u vast aan de trapleuning
zonder erop te leunen.
Adem in rust in door uw
neus. Loop 2 of 3 stappen
omhoog terwijl u uitademt
door de mond. Stop dan
om vervolgens opnieuw te
beginnen.

Als u de rechterknie optilt,
strek u uw linkerarm naar
voren en andersom.
Duur: 1 tot 3 min.

VERSTERKENDE OEFENINGEN
Spieren zijn essentieel voor alle dagelijkse activiteiten: wandelen, trappen doen, tassen dragen,
uit bed komen. Met andere woorden: uw spieren stellen u in staat om onafhankelijk te blijven.

Versterk uw bovenlichaam
met waterflessen, gebruik ze
als gewichten (waterflessen
van 0.5 of 1L). Plaats beide
armen naast het lichaam en
trek vervolgens afwisselend
de armen naar u toe.
3 reeksen van 10 oefeningen

VERSTERKING
VAN ENKELS
EN KUITEN
Sta rechtop en plaats de stoel
dichtbij met de achterzijde als
steun voor uw handen.
U kan er een beetje
op leunen. Voeten op
heupbreedte uit elkaar.
Ga op uw tippen staan en laat
uw voeten langzaam terug
zakken.

VERBETERING VAN
DE FLEXIBILITEIT
Hef een arm boven uw hoofd
en plaats een arm in uw zij.
Buig traag/langzaam uw
bovenlichaam naar een kant.
Keer terug naar de startpositie.
3 reeksen van 10 oefeningen
en herhaal dit aan de andere
kant.

VERSTERK UW
ONDERLICHAAM
MET EEN STOEL
Zet u op de rand van de stoel,
goed rechtzitten.
Ga rechtstaan en ga
vervolgens langzaam zitten.
Indien nodig kunt u op de
rand van de tafel leunen.
3 reeksen van 10 oefeningen

3 reeksen van 10 oefeningen
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WATERFLESSEN

