
Webinar guidelines: 

• Schakel de microfoon uit. (linksonder)

• Camera mag aan of uit. (linksonder)

• Indien je vragen hebt, stel ze gerust in de chat (centraal onderaan)





Motivatie 

• Verschil tussen bewegen en trainen
• Levensduur verlengen met trainen 

Krachttraining  
Flexibiliteit
Uithouding

• Hoe obstructies bij Motivatie aanpakken
Slaap deprivatie
Inflammatie
Voedings onevenwicht

• Routine en structuur  
• Wordt een minimalist om een maximalist te worden
• Kies je omgeving verstandig 
• Q & A



Bewegen versus trainen 

Bewegen
• Trap nemen, tuinieren, wandelen, fietsen
• 5 dagen per week 30’
• Counteren van het vele zitten
• Stress reductie  

• Trainen
• Trainen is met een doel
• Vet % minderen,spierbehoud, uithouding verbeteren, 

houdingscorrectie, weak links wegwerken,… 
• Kwalitatieve levensduur verlengen 
• 2 tot 4 maal per week
• Continuïteit is de sleutel tot succes



Kracht training: het Anti-Aging geheim!

Voordelen : 

• Behoud van spiermassa (preventie op sarcopenia)
• Sneller metabolisme 
• Betere houding en blessurepreventie 
• Meer flexibiliteit
• Meer insuline gevoeligheid (preventie op type 2 diabetes)
• Verbeterde hormoonbalans (aanmaak van testosteron en GH)
• Feel good gevoel door aanmaak van endorfines



Wat is Flexibiliteit?

Meest gekende definitie = bewegingsbereik (Range of Motion)

Fexibiliteit = Flexibiliteit is het vermogen om zich aan te passen aan eender welke vorm van stress en dan volledig te 
herstellen in voldoende tijd om te adapteren aan dezelfde of eender welke nieuwe stress die nodig is om een activiteit te 
voltooien.



Wat is Fascia?

• Menselijk spannings netwerk = Hardware

• Fascial netwerk = Software

• Via proprioceptie, exoreceptie en introceptie is alles met elkaar verbonden = HUMAN TENSION NETWORK 



FASCIAL STRETCH THERAPY

• Fascial Stretch Therapy (FST) is een dynamische en efficiënte manier om je lichaam te verzorgen. Het is een zachte 
stretchtherapie die volledig pijnvrij verloopt. Tijdens de therapie werken we op de fascia, het primaire bindweefsel 
in ons lichaam. 



Soorten stretching

• Statische stretching – voldoende lang aanhouden met als doel het verlagen van spierspanning
• Loaded stretching - voldoende lang aanhouden met een extern object (neurologische adaptatie)
• Dynamische Stretching – onderdeel van een warming up vb: lunges, handwalks, knee hug,…



Fascial stretch therapy (FST)

• Fascial Stretch Therapy (FST) is een dynamische en efficiënte manier om je lichaam te verzorgen. Het is een zachte 
stretchtherapie die volledig pijnvrij verloopt. Tijdens de therapie werken we op de fascia, het primaire bindweefsel 
in ons lichaam. 



Uithouding  

1. Definitie:
Uithouding is de eigenschap van spieren om een bepaalde inspanning zo lang mogelijk vol te houden. 
Het is afhankelijk van het weerstandsvermogen tegen vermoeidheid.

2. Belang van uithouding bepaalt de prestatie bevordert de gezondheid
Verhoogt de weerstand tegen vermoeidheid
Bevordert het herstel



Methodes om Uithouding te trainen

• Recuperatie training
• Duur training
• Gefractioneerde training
• Hoge intensiteit interval



Hoge intensiteit interval (HITT)

• Met HITT ga je makkelijker spiermassa behouden versus zeer langdurige cardio
• HITT verhoogt je stofwisseling (hogere power output versus steady cardio)
• HITT is fun
• HITT is time management



Motivatie de sleutel tot Resultaat



Obstructies bij Motivatie

• Slaap deprivatie
• Darm Inflammatie
• Voedings onevenwichten



Slaap is het meest productieve wat je kan doen

• Ga voor 8 tot 9 uren 
• Beweeg dagelijks   
• Digital detox voor het slapen gaan (vermijd blue spectrum)
• Geen koffie na 16:00
• Respecteer je circadiaans ritme
• Ondersteun je slaap kwaliteit met suppletie (magnesium)



De hersen-darm as

• De hersenen als pianist en de piano als darm
• Muziek = darmfunctie
• Serotonine voor meer dan 90% in de darmen



Upgrade van hersen-darm as

• Verhoog je aandeel aan groenten, vezelrijk voedsel en gefermenteerde voeding,etc.
• Vermijd snelle suikers, gluten, zuivel
• Suplementeer probiotica en omega 3
• Ga voor de 3 G’s glycine, glutamine en glutathion 



Voedings onevenwicht 

• Calorieën vs macro micro nutrienten
• Proteinen: niet minder dan 1,6g/kg/BW
• Vetten: voldoende voor een gezonde status
• Carbs: afhankelijk van doel en actvitiet
• Je eet genoeg maar,…



routine en structuur



Wordt een minimalist om een maximalist te worden

Keuze  vermoeidheid vermijden :

• Wat zal ik eten? 
• Welke Kledij aandoen? 
• Periodiseer Wifi
• Wanneer zal ik sporten?
• Vermijd sociale media discussies
• Automatiseer 
• Duidelijke Why? 
• Intrinsieke versus extrinsieke motivatie



Kies je omgeving verstandig 

• Trainings omgeving tips :
• Positieve energie
• Motivatie tonen
• Gold mine effect (Rasmus Ankerson)
• Gemiddelde van de 5 personen 





Ons Q team


