
Sire, het volk wil gezond zijn.

Justin Couturon (Founder GYMLOFT)



Voorrang geven aan je gezondheid.
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Het probleem.



Dit kan je niét ontkennen.

We bewegen minder

 We eten meer

 Voedingswaarde daalt

 We ervaren meer stress



En dan nu… een marathon alstublieft.

We bewegen minder en toch lopen we meer marathons.

Onze heupen bewegen nooit meer in 3D

We lopen amper nog blootvoets

Trainingsprogramma = veel energie 

(die we vaak niet hebben)



The basics: move at work.

 www.skill-up.com

 Log-in met code:

 0yKEhJCadf7c

http://www.skill-up.com/


The basics: move at work.

 Eerst 2x de trap op en af gaan (gelijk ne zot).

 Principes tijdens het bewegen (heel belangrijk):

 Geen pijn

 Continue ademhaling

 Ritme (niet vertragen of versnellen – dit gebeurt vlugger dan je denkt)

 Tot het punt waar je lichaam ‘vanzelf zou willen terugkeren’



Dit kan je niét ontkennen.

 We bewegen minder

We eten meer

 Voedingswaarde daalt

 We ervaren meer stress



Dit kan je niét ontkennen.

Hoe eten jullie?



Dit kan je niét ontkennen.

 We eten meer door onze suikerdipjes.

 Neem suiker ‘weg’ – minder dipjes + geen tussendoortje meer nodig



Gimmy some sugar.



Dit kan je doen.

Tarwe producten en snelle suikers mijden.



Dit kan je niét ontkennen.

 We bewegen minder

 We eten meer

 Voedingswaarde daalt

 We ervaren meer stress



BIO food.

 What’s in a name.. Sommige labels kan je kopen!

 Maar toch: 

 procentueel (!) minder additieven & besproeid

 Hier moeten we echt mee oppassen:

 Preparé, kipsalade,…

 Gefrituurd eten

 Elke dag rood vlees eten

 Snelle suikers (cola, suiker, snoep)



Dit kan je niét ontkennen.

 We bewegen minder

 We eten meer

 Voedingswaarde daalt

We ervaren meer stress



STRESS.

 Hebben jullie nog grafieken nodig die aantonen dat stress de kwaal van de eeuw 

aan het worden is?



Dit kan je doen.

 STRESS – Ademhaling

 Adem 4 sec in – adem 6 uit (3 min) op 3 momenten:

 5 minuten na het opstaan

 Net voor middagmaal

 Bij vertrekken van het werk (auto)

 Plan 1 uur per week waarin je je kan vervelen

 cfr creativiteit 

 Offline = time to think clearly (Re-Treated)

 Yoga – meditatie: een aanrader

Dit advies geschonken door:

www.slow-kortrijk.be



Dit mag je wél toegeven.

 Op vlak van gezondheid denken we allemaal wel eens:

“Ik heb er nu geen last van, dus waarom zou ik hier NU iets aan 

doen?”



Een actieplan dat werkt.

 Elk (half)uur een paar oefeningen doen of 30 sec power cardio

 3x dag 3 min ademhalen

 Salad mondays integreren (werken met een partner)

 Soup wednesdays (iemand staat in om soep te maken of bestellen)

 Morning run – fitness thursdays

 1x per maand:

 Corporate Yoga sessie

 Nieuwe oefening voor rugpreventie

 …

 Elke maand/kwartaal sportambassadeurs op sportief evenement (inplannen & t-shirts drukken)


