
Werk aan je spierkracht  

Wil je graag je lichaamshouding en fitheid optimaal houden of verbeteren ? Wil je je spieren 
verstevigen? Dan oefen je best ook 2 tot 3 keer per week.  

Vlaams Instituut Gezond Leven raadt je aan om minstens 2 keer per week aan de versterking 
van je (grote) spieren en botten te werken.  

 

Slimme krachtoefeningen  

Je hoeft niet persé naar de fitness ! Slimme krachtoefeningen kan je gewoon thuis of 
onderweg doen. Ze zijn goed te combineren met je dagelijkse bezigheden of taken.  

Enkele tips: 

• Dráág kleine boodschappen in plaats van een winkelkarretje te gebruiken.  

• Zet de versnelling van je fiets wat zwaarder, zodat je harder moet peddelen.  

• Fiets of wandel bergop.  

• Neem de trap – wie al vrij fit is zelfs met twee treden tegelijk. Hou de leuning goed 
vast.  

• Zet je diepvriezer in een koele kelder of garage: zo doe je trappen én spaar je geld uit 
op je energiefactuur.  

• Plaats spullen die je vaak nodig hebt in de onderste of bovenste kasten, want hurken, 
rekken of een trapje opstappen is goed voor je spieren. 

 

Wat bedoelen we nu juist met (spier)kracht ?  

Het is de kracht die spieren ons geven om onze dagelijkse bezigheden te kunnen doen.  

Door de jaren heen wordt het soms wat moeilijker om bepaalde taken of hobby’s uit te 
voeren. De oorzaak is vooral krachtverlies, hoewel gewrichtsproblemen of een verslechterde 
conditie ook een invloed kunnen hebben. Je spieren gaan geleidelijk achteruit vanaf je 25ste 
levensjaar. 

Bron: Doeboekje CM ‘Lichaam in beweging’ met advies van Instituut voor Gezond Leven 



 

Bron: Dennison et al 2017.  

Het is dus aanbevolen op vroege leeftijd en tijdens het volwassen leven aan een grote 
spierkracht te werken door voldoende te bewegen en wekelijks oefeningen te doen. Het is 
van belang dit aan te houden en de spiermassa te behouden tijdens middenleeftijd en 
oudere leeftijd om spiermassaverlies te vermijden. 

 

 

Bron: Oxford University Press on behalf of the British Geriatrics Society., 2018  



Onderstaande foto wijst op belang van bewegen en spierkracht: jong volwassene naar 
oudere persoon die weinig beweegt (D) vs oudere die veel beweegt en getraind is (E) (zie 
fotobestand):  

  

Foto’s van McLeod et al., 2016. Het toont een dwarsdoorsnede van de spieren (CSA cross sect area) en hoe zich 
dat verhoudt tot de leeftijd. Bron: Mcload et al 2016. 

 

Oorzaken van krachtverlies  

• Als je lange tijd niet beweegt en je spieren te weinig gebruikt, worden ze inactief.  

• Door veroudering verlies je spiermassa. Je kunt dit vermijden als je voldoende 
beweegt, met wekelijkse aandacht voor je spieren.  

• Je voorkomt krachtverlies door enkele keren per week eenvoudige spierversterkende 
oefeningen te doen.  

Bron: doeboekje CM ‘Lichaam in beweging’ met advies van Instituut voor Gezond Leven 

 

Voordelen krachtoefeningen 



• Je krijgt grotere en sterkere spiervezels, maar ook stevigere pezen en ligamenten. 

• Je merkt het meteen in je dagelijks leven: trappen op en af gaan, boodschappen 

tillen, materiaal verplaatsen … vragen minder inspanning. 

• Een grotere spiermassa verbruikt meer energie in rust. Het helpt dus ook om 

vetmassa kwijt te geraken. 

• Je hebt minder kans op een blessure of valpartij: spieren ondersteunen je 

gewrichten.  

Bron: doeboekje CM ‘Lichaam in beweging’ met advies van Instituut voor Gezond Leven 

 

De spieren die je traint, moeten moe zijn na de krachtoefeningen 

• Zet  ‘grote’ spieren in actie, dat levert meer op: benen, heup, armen en schouders. 

• Oefeningen die het meeste energie vragen, zijn meestal de oefeningen die meer dan 

één spiergroep tegelijk aanspreken. 

• Na de eerste paar sessies kan je misschien pijn voelen: dat is normaal. Deze pijn 

verdwijnt spontaan naarmate je meer traint. Blijf je toch spierpijn voelen ? Dan doe 

je de oefening misschien verkeerd: vraag raad aan je huisarts, kinesist of 

gekwalificeerde personal trainer. 

• Bepaal zelf hoe intensief je training wordt. Geef jezelf scores op intensiteit met 

behulp van het schema dat je vindt in onderstaande link 

https://www.gezondleven.be/themas/beweging-sedentair-

geé”drag/beweegoefeningen/krachtoefeningen 

 

Krachtoefeningen voor kinderen en jongeren 

Kinderen: 

• SPELEN A VOLONTE = klimmen klauteren lopen kruipen… = gratis krachtoefening 
 

Jongeren: 

Een aantal richtlijnen zijn noodzakelijk: 

• Voor (zeker jongere) jongeren zijn oefeningen of workouts op basis van eigen 

lichaamsgewicht in eerste instantie voldoende. (dus nog niet met gewichten werken): 

zie ook https://cjsm.be/gezondsporten/themas/training/abc-van-

trainen/krachttraining/krachttraining-voor-kinderen  

• Hierbij kan men starten met de basisregel voor dynamische krachtoefeningen (dus 

oefeningen ‘in beweging’): starten met 3 reeksen van 8 tot 15 herhalingen 

• Vervolgens op basis van eigen tempo het aantal reeksen met 1 verhogen en de 

herhalingen opbouwen tot telkens 15.  

https://www.gezondleven.be/themas/beweging-sedentair-geé
https://www.gezondleven.be/themas/beweging-sedentair-geé
https://cjsm.be/gezondsporten/themas/training/abc-van-trainen/krachttraining/krachttraining-voor-kinderen
https://cjsm.be/gezondsporten/themas/training/abc-van-trainen/krachttraining/krachttraining-voor-kinderen


• Letten op goede lichaamshouding: van rug, buikspieren 

• 3x per week is voldoende bij voorkeur met dag ertussen 

• Belangrijkste advies voor de jongeren: vraag raad aan de leerkracht LO voor goede 

uitvoering en tips 

• En kritisch staan tov media, apps en ideaal lichaamsbeeld. Bv. 

https://www.mediawijs.be/    

• Probeer vooral een sport te kiezen die je graag doet = gratis krachtoefening 

 

https://www.mediawijs.be/

