
Actief blijven met eten heeft een positief effect op fysieke fitheid 

Dagelijks ben je op vele momenten bezig met eten en drinken: van het ontbijt, het eten 
van een stukje fruit, koffie drinken tot de avondmaaltijd. Ik neem de avondmaaltijd om 
te illustreren welke fysieke handelingen er alleen al nodig zijn voordat er een maaltijd 
op tafel staat, want je moet letterlijk heel veel doen om die maaltijd ook daadwerkelijk 
op je bord te krijgen!. Om te beginnen pak je de fiets of gaat lopend naar het 
winkelcentrum toe. Je tilt allerlei boodschappen uit de rekken, in je boodschappen 
mandje en op de loopband bij de kassa. Ongemerkt rek en strek je continue, buk je, zet je
kracht en je moet vele kleine handelingen doen om het geld uit je portemonnee te halen. 

Na de boodschappen weer in de tas gedaan te hebben moet je weer fietsen of lopen om 
naar huis te gaan. Thuisgekomen komt het uitruimen van de tas aan de beurt. De 
boodschappen krijgen een plek in een van de keukenkastjes, koelkast of op de tafel. 
En dan hebben we het nog niet over het koken zelf gehad. Het schoonmaken, schillen en 
snijden vragen om een fijne motoriek. Tijdens het koken dek je de tafel die na afloop 
afgeruimd moet worden. De kliekjes gaan de koelkast in en tot slot is de vaat aan de 
beurt. Al met al vraagt het ongemerkt veel fysieke handelingen waarbij zowel de grove 
als fijne motoriek geoefend worden. Ook al zijn we ons daar niet zo bewust van zijn. 

Als je kwetsbare mensen in onze samenleving stimuleert deze handelingen rond het 
eten en drinken zelf te blijven doen, bied je ze ongemerkt een mooi oefenterrein. Door ze
hun eigen groenten te laten snijden, behouden ze hun fijne motoriek. Tijdens het 
opbergen van de boodschappen activeren ze diverse spieren. 
Juist door deze dagelijkse ‘oefeningen’ is ‘actief blijven met eten’ een effectief middel om 
kwetsbare mensen hun vaardigheden en conditie te laten behouden. Om daarmee fit 
genoeg te blijven om de dingen te kunnen blijven doen die écht belangrijk zijn, zoals een 
hobby of een zieke vriendin bezoeken! 
Een bijkomend positief effect is dat het leidt tot minder snel structurele zorg en 
ondersteuning. 

Wil je meer verdieping? Benieuwd naar mijn visie? Bekijk de vlog ’Actief met Eten’ 
waarin ik het verder toelicht.

https://www.youtube.com/watch?v=NGAJF6KuZ5s

