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“Ik durf en kan veel meer dingen dan 

vroeger door het meedoen aan deze groep. 

Het bewegen is heel belangrijk voor mijn 

evenwicht, ik hoef niet meer naar de 

fysiotherapeut.” 
Diny Meenderman (78) - Beweegt wekelijks in beweegtuin Hillesluis in Rotterdam

De cijfers hiernaast liegen er niet 

om. De meeste ouderen bewegen 

véél te weinig, wat hen kwetsbaar 

maakt. 

Als zorginstelling heeft u veel 

invloed op het beweeggedrag 

van senioren. Genoeg beweging 

heeft een welbekende, positieve 

invloed op de fysieke en mentale 

gezondheid. Maar wist u ook dat 

recent onderzoek laat zien dat 

dementie minder voortschrijdt als 

een oudere meer gaat bewegen? 

En dat bewegen een bewezen 

positief effect heeft op de 

gemoedstoestand? In de buitenlucht 

zijn doet mensen goed. Buiten zijn 

bevordert het dag- en nachtritme, 

vergroot de eetlust en vermindert 

agitatie en agressie.

Uiteraard hebben veel bewoners 

door hun leeftijd, alsmede door 

lichamelijke en psychische 

gebreken een begrenzing in hun 

beweegmogelijkheden. Vaak is het 

echter zo dat er nog veel winst te 

behalen valt. 

Een beweegtuin stimuleert senioren 

om regelmatig, op een ongedwongen 

manier en met PLEZIER te bewegen. 

Tegelijkertijd laten oefeningen 

zich direct vertalen naar het beter 

functioneren in het dagelijks 

leven en zorgen dat ouderen zich 

zelfverzekerder voelen in hun 

algemeen dagelijks handelen. 

Samen met Olga Commandeur 

maken wij de Yalp-beweegtuinen 

tot een succes. In de eerste 

Nederlandse beweegtuin uit 2006, 

in de deelgemeente Rotterdam 

Feijenoord worden nog steeds 

wekelijks trainingen gegeven. Sinds 

2006 heeft Yalp al meer dan 150 

beweegtuinen aangelegd. 

Heeft u al nagedacht hoe u beweeg-

stimulering kunt vormgeven als 

zorginstelling? Graag help ik u 

hierbij. 

Mario Hofman

Accountmanager HealthCare

T. 06 - 51 07 25 52 

E. mario.hofman@yalp.nl

<30
minuten 

De gezondheid
verslechtert

€€10
kostenreductie

75% van de senioren in zorginstellingen 

is volledig inactief. Zij krijgen nooit de 

aanbevolen dagelijkse 30 minuten beweging.

50% 

geen buitenlucht

50% van de bewoners in een 

zorginstelling komt 1 keer per week 

buiten en 1 op de 10 zelfs nooit. 

Een investering van 1 euro in preventieve 

beweging, resulteert in 10 euro kosten-

reductie. Aldus het National Institute for 

Health and Welfare in Finland.

Te weinig bewegen heeft een negatieve 

invloed op cognitie (achteruitgang van de 

hersenen, dementie), fysieke gesteldheid 

(osteoporose, incontinentie en valincidenten) 

en gedrag (angst, slaapritme).

PREVENTIEF BEWEGEN  
DIT LEVERT HET U OP
Column: Mario Hofman - Yalp
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BEWEEGTUIN REALISEREN?
ZO GAAN WIJ TE WERK

Stap 1 - Wensen inventariseren 

Voor de ontwikkeling van een goed plan willen wij de 

identiteit en wensen van de zorginstelling goed leren 

kennen. Waar bevindt de locatie zich? Gaat het om 

groot- of kleinschalige zorg? Wat zijn de connecties 

met de omgeving? En wat zijn de mogelijkheden van 

de cliënten (cognitief en fysiek)? Op basis van deze 

antwoorden adviseren wij u verder.

Stap 2 - Ontwerp

Nadat u uw wensen kenbaar heeft gemaakt, 

maakt onze landschapsontwerper een compleet 

inrichtingsplan. Hij maakt een toestelkeuze en bepaalt 

waar rustplekken, beplanting, beweeg- en zintuigelijke 

elementen in het ontwerp worden opgenomen. Daarbij 

wordt ook direct gesproken over de praktische kant als 

budget en uitvoerbaarheid. 

Stap 3 - Projectbegeleiding & realisatie

Een goedgekeurd ontwerp is de basis, maar de 

beweegtuin zal ook gerealiseerd moeten worden. En 

daar komt nogal wat bij kijken! Afgraven, drainage, 

geel valzand, verdiepte betonnen ondervloer, 

veiligheidsgras, goedgekeurde rubberen tegels, 

veiligheidszones... wat er ook wenselijk is, Yalp kan dit 

volledig voor u verzorgen. 

Stap 4 - Service

Na realisatie blijven wij u met onze serviceafdeling 

van dienst. Heeft u een vraag? Wilt u een onderdeel 

bestellen? Hulp bij onderhoud van uw toestel? Wij 

helpen u graag!

Een beweegtuin moet een veilige plek zijn, waar de bewoners van een zorginstelling of ouderen uit de wijk 

zelfstandig gebruik van kunnen maken. Om te ontspannen, om rond te lopen, om met bezoek te zitten, op een 

beweegtoestel oefeningen te doen of met een activiteitenbegeleider in de tuin bezig te zijn. Yalp helpt u graag 

met het ontwerp van een tuin, die uitnodigt om buiten te bewegen. Zo gaan wij te werk!

Bij Yalp maken wij altijd vrijblijvend een ontwerp

Yalp heeft de handen ineen geslagen 

met Bureau Fonkel, om tot ontwerpen 

te komen waar de zintuigen 

geprikkeld worden met geluid, muziek, 

geur of natuur.
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“Een juiste houding geeft zoveel kracht 

en zekerheid. Ouderen kunnen veel meer 

dan ze voor mogelijk hielden.”
Olga Commandeur
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IN BEELD
De beweegtuinen van Yalp
Yalp heeft meer dan 150 beweegtuinen gerealiseerd in Nederland. Iedere 
beweegtuin is uniek en sluit aan bij de visie van de zorginstelling.  
Een keer op locatiebezoek in een beweegtuin? Neem contact op met Yalp 
via 0547 289 410 of info@yalp.nl om een afspraak met ons in te plannen.

Ik noem de beweegtuin steeds vaker in 

gesprekken met potentiële huurders van onze 

aanleunwoningen. Een beweegtuin maakt 

onze zorginstelling onderscheidend en biedt 

meerwaarde aan onze cliënten.”
Peter van Heur - locatiemanager Marente

IN BEELDAzora, verpleeg- en revalidatiecentrum, locatie Antonia in Terborg.

7



IN BEELD
St Elisabeth,  

locatie Overakker, 
Breda

99

Pagina links 
Beweegtuin bij St. Elisabeth, 
locatie Overakker in Breda. 

Pagina rechts 
Foto linksboven: Dansboog Sona 
bij zorginstelling Groenhuysen, 
locatie Kroonestede in Hoeven

Foto midden: Indoor beweegtuin 
bij Zorggroep Hof en Hiem, locatie 
Vegelin State in Joure.

Linksonder: WZH Prinsenhof in 
Leidschendam

Rechtsonder: Beleeftuin bij Azora, 
verpleeg- en revalidatiecentrum, 
locatie Antonia in Terborg. 

Bekijk onze toestelaanbod op 
pagina 24 tot en met 27. 
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REVALIDEREN  
IN HET BRONOVO ZIEKENHUIS
Voorbeeld uit de praktijk: de beweegtuin bij het MCH-Bronovo ziekenhuis in Den Haag

In de Bronovo Beweegtuin is iedereen is welkom, of 

hij nu patiënt in het ziekenhuis is of niet. De Bronovo 

Beweegtuin bedient verschillende doelgroepen. 

Allereerst patiënten ouder dan zeventig jaar. Beweging 

zorgt dat senioren geen spiermassa kwijtraken tijdens 

een lang ziekenhuisverblijf en beweging draagt bij aan 

een goed dag-nachtritme. Ten tweede zijn de toestellen 

in de Bronovo Beweegtuin onderdeel van therapie op de 

afdeling fysiotherapie/ergotherapie. 

Revalideren in het ziekenhuis 

In het MCH-Bronovo komen jaarlijks 500 patiënten met 

een heupfractuur. Zij moeten opnieuw leren lopen met 

de heupprothese die ze hebben gekregen. Rik van Hooff: 

“De beweegtuin biedt een perfecte aanvulling op de 

trainingsapparatuur die in de binnenruimtes beschikbaar 

zijn. Daarnaast is in het ziekenhuis alles gelijkvloers en 

de vloeren zijn vlak. Als mensen buiten komen is dat toch 

anders en benadert de situatie in de dagelijkse praktijk”.

Preventief bewegen - omwonenden

Twee keer per week komen er 70-plussers voor een 

training in de tuin. “In totaal zijn er 15 plekken om 

oefeningen te doen, verspreid over de toestellen in de 

beweegtuin. De loophelling verbetert bijvoorbeeld de 

balans, versoepelt de enkelgewrichten, versterkt de 

onderste ledematen en verlaagt daarmee uiteindelijk het 

valrisico in het dagelijks leven.”

 

Met dank aan: Rik van Hooff  

Hoofd afdeling fysiotherapie/ergotherapie  

MCH-Bronovo.

PRAKTIJK 
VERHALEN
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STRIJD TEGEN DIABETES 
ARUBA IN BEWEGING

€90.000 UIT CREATIEVE FINANCIERING

Voorbeeld uit de praktijk: De beweegtuin van Stichting Club Kibrahacha 60+ op Aruba

Voorbeeld uit de praktijk: Verkeers- en beweegtuin bij Zorgcentrum Berchhiem in Burgum

Op Aruba is er niet de beweegcultuur zoals in Nederland. 

Obesitas en diabetes zijn een groot probleem op het 

eiland. Het is niet eenvoudig om vooral de ouderen uit 

de achterstandswijken te overtuigen van de noodzaak 

tot bewegen, maar de noodzaak tot een gezonde 

leefstijl is er wel. Olga Commandeur en Yalp legden met 

de Arubaanse Stichting Club Kibrahacha 60+ een basis 

voor een structureel beweegprogramma. 

Het beweegprogramma waarbij het vooral draait om 

plezier in bewegen en om bewustwording, moet de 

senioren stimuleren om in beweging te komen. 

Voor de aanleg van de grote verkeers- en beweegtuin 

bij Zorgcentrum Berchhiem was €90.000 nodig. 

Om dit bedrag bij elkaar te krijgen organiseerde het 

zorgcentrum geldinzamelingsacties en schreef een groot 

aantal fondsen aan. 

De instelling is een jaar bezig geweest om het 

benodigde bedrag te verzamelen. Hélène Scheltes: 

“We hebben iedere mogelijkheid tot geldinzameling 

aangepakt. Van het verzamelen van flessen en het 

organiseren van een paasbrunch tot het aanschrijven 

van fondsen. De bedragen die we binnenhaalden 

varieerden van 65 euro tot enkele tienduizenden euro’s. 

Alle kleine beetjes hielpen om tot het streefbedrag te 

komen, dat in het begin nog zover weg leek.” De sleutel 

tot succes is hard werken, minstens zo belangrijk 

is het zoeken van partners. “Hoe meer mensen zich 

betrokken voelen, hoe meer ze geneigd zijn om 

financieel bij te dragen en hoe beter de tuin gebruikt 

wordt”, aldus Hélène. Zo geeft Stichting Bevordering 

Verkeerseducatie cursussen waarin ouderen leren 

omgaan met scootmobiels en elektrische fietsen. De 

basisscholen geven verkeerslessen aan groep 7. De 

aanliggende fysio- en ergotherapiepraktijk zet de tuin 

in voor revalidatie en een beweegcoach organiseert 

clinics voor sportieve 65+ers uit de wijk. Hélène: “De tuin 

is nu een jaar open én succesvol. Al deze partijen zijn 

even belangrijk gebleken voor het succes van de tuin.”

 

Met dank aan: Hélène Scheltes,  

projectleider aanleg verkeers-  

en beweegtuin Berchhiem.

“De beweegtuin biedt 

bij revalidatie een 

perfecte aanvulling op de 

trainingsapparatuur binnen.”
Rik van Hooff - hoofd afdeling fysiotherapie/ergotherapie Bronovo



Het leven geleefd

Een beweegtuin aanleggen die ook door jongeren 

gebruikt wordt is niet alledaags. Waarom 

koos Houthaghe met gemeente Den Haag als 

medeïnvesteerder juist voor deze bijzondere insteek? 

Bernadette Michels: “Ik gun het de ouderen dat ze 

via jongeren in contact blijven met de buitenwereld. 

Tegelijkertijd gun ik het de jongeren dat ze advies 

kunnen krijgen van mensen die het leven hebben 

geleefd. Ik vind het fantastisch dat ik daar bij kan 

helpen. De outdoor DJ-tafel spreekt de jeugd aan 

en zorgt dat ze reden hebben om naar Houthaghe te 

komen.”

Geen eilanden met bloemjurken en grijze haren

Het positieve gevolg is dat jongeren zich maat-

schappelijk betrokken voelen bij woonzorgcentrum 

Florence-Houthaghe en een praatje maken met de 

senioren. Het is een kleine bijdrage om de wereld een 

beetje mooier te maken.  Het contact tussen beide 

groepen wordt beter en dat vergroot het onderlinge 

begrip en samenhang tussen de generaties enorm. 

Ouderen zijn toleranter geworden en ze zien dat 

‘hangjeugd’ geen kwaaie jongens zijn. Tegelijkertijd 

staan ze dankzij de jongeren weer in contact met de 

buitenwereld. Ik vind het belangrijk om te voorkomen 

dat zorgcentra kleine eilanden worden met bloemjurken 

en grijze haren. Dankzij het beweegplein lukt dit.”

Referentie met dank aan:  

Bernadette Michels, Wijkmanager  

en initiator van het plein

GENERATIES VERBINDEN
POPULAIRE DJ’S MIXEN MET MOZART
Voorbeeld uit de praktijk: de beweegtuin bij woonzorgcentrum Florence-Houthaghe in Den Haag

Ouderen en jongeren leven in Nederland vaak langs elkaar heen. De oudere generatie ergert zich aan rondhangende 

jeugd, terwijl jongeren ver staan van de belevingswereld van de senioren. Florence woonzorgcentrum Houthaghe in 

Den Haag legde één beweegtuin aan met fitnesstoestellen voor senioren én een outdoor DJ-tafel voor de jeugd. Het 

resultaat? Fitte senioren en een maatschappelijk betrokken jeugd. 

Video : het beweegplein bij Houthaghe

www.u4y.nl/Houthaghe

PRAKTIJK 
VERHALEN

“DJ-en in een beweegtuin? 

Ons beweegplein verbindt 

generaties. Jongeren voelen zich 

maatschappelijk betrokken en de 

ouderen worden fitter.”
Bernadette Michels - Wijkmanager en initiator beweegplein
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Op één been staan tijdens het koffiezetten

“Genoeg bewegen is lang niet zo ingewikkeld als mensen 

zelf vaak denken. Ik geef mijn cliënten altijd mee dat het 

doen van revalidatieoefeningen geen moment hoeft te 

zijn om tegenop te zien. Mensen hoeven er geen uur voor 

in hun agenda’s te plannen. Nee, het kan heel eenvoudig 

zijn. Op één been staan tijdens het koffiezetten of 

tijdens het wachten bij de supermarkt is ook bewegen.” 

De beweegtuin bij Zorgcentrum Marente maakt de 

drempel om te bewegen nog lager. 

Als ondernemer inspringen op kansen 

De toestellen staan dichtbij de woningen en dichtbij de 

fysiotherapiepraktijk. “Daardoor kan ik cliënten logistiek 

gezien eenvoudig meenemen naar buiten”, aldus Barbera, 

die de beweegtuin zowel inzet voor revalidatie, als in 

betaalde trainingen. “Een ondernemer moet voortdurend 

innoveren en inspringen op kansen. Daarom geef 

ik lessen in de beweegtuin ter beweegstimulering. 

Bewoners van de zorginstelling en senioren uit de 

wijk kunnen hier voor 5 euro per keer aan deelnemen. 

Ik merk namelijk dat ouderen graag professionele 

begeleiding hebben bij het bewegen op de toestellen 

en niet altijd genoeg creativiteit hebben om zelf 

oefeningen te bedenken. Daarbij is het bewegen in 

een groep erg gezellig, waardoor het sociale aspect 

ook nog eens naar voren komt.” De tuin is openbaar, 

dus daarnaast mag iedereen vrij gebruik maken van de 

toestellen. 

Locatiemanager Marente

Peter van Heur, locatiemanager bij Marente werkte 

samen met Barbera om de beweegtuin te realiseren 

en is blij met de komst van de voorziening: “De rol van 

een zorginstelling verandert steeds meer van instelling 

naar onderneming. Ik noem de beweegtuin steeds 

vaker in gesprekken met potentiële huurders van 

onze aanleunwoningen. Een beweegtuin maakt onze 

zorginstelling onderscheidend en biedt meerwaarde aan 

onze cliënten.”

Referentie met dank aan:  

Barbera Eijgel, zelfstandig  

fysiotherapeut en Peter van Heur,  

locatiemanager bij Marente

ALS FYSIOTHERAPEUT

INSPRINGEN OP KANSEN
Voorbeeld uit de praktijk: de beweegtuin bij Zorgcentrum Marente
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Barbera Eijgel is zelfstandig fysiotherapeut. Zij zette de aanleg van de beweegtuin in gang, door actief de 

samenwerking te zoeken met het management van het aanliggende zorgcentrum Marente. Inmiddels heeft Barbera 

bewezen dat het veelgehoorde argument  ‘oh, zo’n beweegtuin krijg je als zelfstandig fysiotherapeut nooit van de 

grond’  niet waar blijkt te zijn. Met een flink portie doorzettingsvermogen lukte het om haar droom te verwezenlijken. 

PRAKTIJK 
VERHALEN

IN BEELD
Patyna,  locatie Talma State,  Heeg

IN BEELD
Treant Zorggroep, locatie WZC De Paasbergen, Odoorn



10 OEFENINGEN VOOR
IN DE BEWEEGTUIN
Onderstaande oefeningen zijn ontwikkeld door Olga Commandeur

De samengestelde beweegtoestellen van Yalp (pagina 

27) bestaan uit maximaal 15 verschillende onderdelen 

waarop talloze oefeningen mogelijk zijn die zich richten 

op balans, coördinatie en flexibiliteit. De oefeningen 

refereren naar situaties uit het dagelijks leven, 

waardoor veel trainen het bewegen in het dagelijks 

leven vereenvoudigt. De losse, aanvullende toestellen 

als een handwiel of de populaire voetfiets (pagina 24) 

vervullen de specifieke behoefte van fysiotherapeuten 

of zorginstellingen. 

Oefening 2: Stap door het horizontaal gespannen net, 

zonder de touwen te raken.

Lichamelijk effect:  Versterken spieren, verbeteren van 

balans en trainen van de kniegewrichten.

Koppeling naar situatie in het dagelijks leven: Lopen op 

gladde vloer in de badkamer, oneffen ondergrond in het 

park, in- en uitstappen in de auto of bus, traplopen. 

Oefening 1: Rek het lichaam zover mogelijk uit en tik 

de hoge stang aan. 

Lichamelijk effect: Versterken en flexibel houden 

van het bovenlichaam. 

Koppeling naar situatie in het dagelijks leven: 

Reiken naar hoogstaand servies, was ophangen, 

aantrekken van sokken.

Oefening 3: Beklim de treden met de vingers van  

boven naar beneden.

Lichamelijk effect:  Verbeteren van fijne motoriek,  

verbeteren soepelheid in de gewrichten.

Koppeling naar situatie in het dagelijks leven:  

Vasthouden van een kopje, dichtknopen van een 

kledingstuk, indrukken knoppen op de afstandsbediening.
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Oefening 4: Ga op een stoel 
zitten, bij de evenwichtsbalk. 
Rol de bal over de balk naar 
elkaar toe.

Variatie: Rol de bal met één 
hand of gooi de bal met een 
stuiter naar elkaar.

Oefening 5: Probeer elkaar op 
de voetfietsen na te doen. 

Voer de bewegingen langzaam 
uit, zodat de ander precies 
kan volgen. Vooruit fietsen, 
achteruit fietsen, met 
armbewegingen erbij. 

Oefening 6 t/m 10: 

6) Ga achter het plateau staan en hou de stang vast. 
Stap rustig op en af, probeer het ook met je andere been

7 Ga naast het plateau staan en stap zijwaarts op en af. 
Stap ook eens door naar de andere kant

8) Ga met twee voeten op het plateau staan en span 
buik- en rugspieren goed aan. Verplaats het gewicht van 
links naar rechts en blijf wel met twee voeten op plateau

9) Idem, maar til nu een voet op zoals op de foto 
hiernaast. Probeer balans te houden met handen zacht 
op de stang of met de handen vlak erboven

10) Doe deze oefening met tweetallen: de een staat op 
de grond en geeft aan wat de ander moet doen, door 
het voor te doen. Deze persoon gaat bijvoorbeeld op één 
been staan of doet zijn arm omhoog. 

17

CHECK  www.facebook.com/groups/
oudereninbeweging



“ Door beweging krijgen ouderen 

vaardigheden terug die ze eigenlijk 

waren kwijtgeraakt. Denk aan kracht, 

coördinatie, zelfvertrouwen en controle 

over het eigen lichaam. Daardoor wordt 

hun leefwereld weer wat groter.”  
Olga Commandeur

Waarom vindt u het zo belangrijk dat  

ouderen genoeg bewegen? 

“De generatie ouderen van nu is nog opgevoed 

met “rusten” als je ergens last van had. Ook was 

er voor hen weinig mogelijkheid om aan sport en 

spel mee te kunnen doen. Gelukkig is het merkbaar 

dat onder invloed van allerlei voorlichtings- en 

beweegcampagnes door begint te dringen dat 

bewegen juist het beste medicijn is tegen heel veel 

kwalen, maar ook in het voorkomen van allerlei 

ongemakken. 

Mensen die van jongs af aan actief zijn gebleven, die 

pik je er zo uit. Die hebben nog een vitale houding en 

bewegen over het algemeen nog soepel. Maar juist 

de senioren die niet zo actief zijn boeken al heel snel 

vooruitgang door dagelijks te gaan bewegen. Zij krijgen 

weer allerlei vaardigheden terug die ze eigenlijk waren 

kwijtgeraakt. Denk hierbij aan kracht, coördinatie, 

zelfvertrouwen, controle over je eigen lichaam 

waardoor hun leefwereld weer wat groter wordt. De 

kwaliteit van leven gaat omhoog. Botten worden weer 

sterker, gewrichten smeren weer beter, mensen kunnen 

beter slapen… en zo kan ik nog wel even doorgaan.”

Maar wat is dan de grote meerwaarde van een 

beweegtuin? Bewegen kan toch overal? 

“Eigenlijk maakt het niet zoveel uit wat iemand doet, 

als er maar dagelijks een half uurtje matig intensief 

bewogen wordt. Er zijn alleen weinig senioren die deze 

beweegnorm halen of daar zelfs maar in de buurt 

komen. Daarom moet beweging door zorginstellingen 

gestimuleerd worden, vind ik. Een beweegplein of 

generatietuin, beleeftuin, oefentuin of therapietuin 

zoals ze ook wel worden genoemd, stilmuleert op 

ongedwongen wijze beweging. Tegelijkertijd laat 

iedere oefening zich direct vertalen naar het beter 

functioneren in het dagelijks leven. 

Zo zijn er oefeningen die goed zijn voor de motoriek 

in de vingers of om iets boven het hoofd te pakken. 

Maar ook het sociale aspect is een heel belangrijk 

Een beweegtuin heeft zowel een preventieve functie om ouderen gezond te houden, als een revaliderende functie. 

Natuurlijk is het ontwerp en de toestelkeuze van een beweegtuin belangrijk. Maar dan? Dan begint het pas. Als 

partner van Yalp helpt Olga Commandeur zorgorganisaties op weg met hun beweegtuin, met openingen, online 

ondersteuning en train-de-trainer cursussen. Maar wat is de kracht van de beweegtuin?  

Een interview met Olga Commandeur.
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OUDEREN IN BEWEGING 
DIT IS DE KRACHT VAN DE BEWEEGTUIN 

Olga Commandeur is te zien in het dagelijkse tv-programma 

“Nederland in Beweging!” van Omroep Max. In samenwerking met 

Yalp helpt zij zorginstellingen op weg met hun beweegtuin.

Interview met Olga Commandeur
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IN BEELD
CuraMare, locatie WZC Ebbe en Vloed, Oude Tonge



LAAT UW BEWEEGTUIN OPENENEN  
DOOR OLGA COMMANDEUR

element van een beweegtuin. Het kletsen en bekende 

kopje koffie na afloop zijn bijna even belangrijk als het 

bewegen zelf. “

Wat is uw rol, hoe ondersteunt u zorginstellingen die 

net een beweegtuin hebben aangelegd?

“Sinds 2012 werk ik samen met Yalp. Ik verzorg 

openingen en geef zorginstellingen online 

ondersteuning. Ook geef ik train-de-trainer cursussen. 

Tijdens een intensieve vier uur durende training ga ik in 

op het veranderende lichaam en trainbaarheid tijdens 

het ouder worden. Daarna passen we deze kennis toe 

op het toestel door samen oefeningen te bedenken. 

Deelnemers aan de cursus hebben diverse 

achtergronden: van fysiotherapeuten, artsen en 

ergotherapeuten tot mensen vanuit stichting welzijn, 

activiteitenbegeleider en combinatiefunctionarissen. 

Ook zijn er ouderen aanwezig. Als je creatief denkt is 

er zoveel mogelijk op het toestel. Een uurtje bewegen 

eindigt altijd met een glimlach en resultaten zijn direct 

zichtbaar. Een juiste houding geeft senioren zoveel 

zekerheid en kracht. Daardoor zijn ze tot veel meer in 

staat dan zijzelf, maar ook de trainers voor mogelijk 

hielden.”

Dus in 2025 is iedere oudere actief in een beweegtuin?

“Ik hoop het wel, het liefst eerder. Langzaam werken we 

naar een cultuuromslag waarin buiten bewegen heel 

gewoon wordt. We moeten ook wel. Actief en gezond 

blijven is zo ontzettend belangrijk in een samenleving 

waar het percentage ouderen steeds groter wordt en 

waar steeds meer zelfstandigheid wordt gevraagd.”

Facebookgroep (gratis)
Sluit u aan bij onze Facebookgroep. 

Zorgprofessionals discussiëren op 

Facebook onder leiding van Olga 

Commandeur over beweging in de 

zorg en krijgen tips over gebruik van 

hun beweegtuin. Maak gebruik van 

deze service via: 

www.facebook.com/groups/ 

oudereninbeweging

Train-de-trainercursus
Tijdens een intensieve vier uur durende 

training op uw locatie gaat Olga 

Commandeur in op het 

veranderende lichaam en 

trainbaarheid tijdens het ouder 

worden. Daarna wordt de kennis 

toegepast op het beweegtoestel met 

het bedenken van oefeningen.

Opening en PR-moment
Olga Commandeur verzorgt de 

opening van uw beweegtuin. Zij 

doet het welkomswoord, de officiële 

openingshandeling en geeft een 

korte workshop met de ouderen 

en publiek zoals u haar kent van 

TV. Voorafgaand ontvangt u een 

persbericht om uit te zetten naar de 

lokale media.

Als partner van Yalp helpt Olga Commandeur zorgorganisaties op weg met hun beweegtuin.  
Kies uit en laat een offerte maken via info@yalp.nl

Communicatietools en 
oefeningen (gratis)
U ontvangt na aanschaf van uw 

toestel printbare tools als een 

communcatiehandboek, persbericht, 

beweegkaarten met oefeningen en 

voorbeeldposter om trainingstijden 

aan te kondigen. 

Implementatie coach                 
Olga Commandeur besteedt een 

half jaar lang, 4 uur per maand aan 

coaching om de beweegtuin succesvol 

te implementeren in uw organisatie. 

Zij geeft ondersteuning bij de werving 

van de senioren, het uitvoeren van een 

trainingsprogramma en laat zien hoe je 

huisartsen en fysiotherapeuten betrekt.

Spelmateriaal
Attributen voor een veelzijdige 

training. Tijdens de train-de-

trainers cursus wordt ingegaan op 

het gebruik hiervan. Bestaande uit 

markeringsschijven, diverse zachte 

ballen, netracket, jeu de boules, 

schuimfrisbee, springtouwen, 

weerstandelestieken dobbelsteen, 

handpomp en stopwatch.
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DANSEN MET  
DEMENTERENDEN 
Zorginnovatie: Yalp Sona 

Het interactieve toestel Yalp Sona speelt muziek en geeft 

beweegopdrachten. Bovenin de oranje boog zit een camera die 

precies ziet welke bewegingen er op de vloer gemaakt worden. 

De Yalp Sona sluit perfect aan bij wensen vanuit de zorg. Er 

zijn vele mooie voorbeelden van fysiek of psychisch beperkte 

kinderen, die veel plezier ervaren onder de geluidsboog. Maar 

ook voor ouderen is de Yalp Sona een belangrijke zorginnovatie. 

HilverZorg Zonnehoeve en de Zellebergen hebben de Yalp Sona 

actief opgenomen in hun beweegbeleid. 

Muziek heeft positief effect op het brein

Zorginstelling HilverZorg Zonnehoeve zet de Yalp Sona specifiek 

in om passiviteit bij dementerende ouderen te doorbreken. 

Teamleider Hanneke Overhage vertelt: “Bewegen draagt 

preventief bij aan het welbevinden van kwetsbare ouderen die in 

het dagelijks leven veel binnen zitten. De dementerende senioren 

die in ons verpleeghuis wonen vinden het heerlijk om buiten te 

bewegen op de muziek en geluiden van de Yalp Sona. Onder 

begeleiding van een fysiotherapeut of activiteitenbegeleider 

gaan de dementerende ouderen aan de slag. Ze hebben totaal 

geen schroom en vinden de Yalp Sona geweldig!”  Het beeld van 

plezier dat dementerenden hebben onder de Sona past bij 

onderzoeken die gedaan zijn naar de ziekte. Gevoeligheid voor 

muziek blijft namelijk tot ver in het dementieproces aanwezig. 

Dansen met de kleinkinderen

In het centrum voor wonen en zorg De Zellebergen in 

Oudenbosch wordt de Yalp Sona gebruikt door de PG afdeling, 

maar juist ook door andere senioren uit de instelling. Lia 

Roovers vertelt: “De Sona wordt bij goed weer ingezet bij 

de dagbestedingsactiviteiten. We merken dat de senioren 

het toestel leuk vinden, juist doordat het zo verrassend en 

vernieuwend is.” De Sona geeft opdracht om te dansen, om 

beweegsituaties uit het dagelijks leven na te bootsen en traint 

het geheugen doordat een code onthouden moet worden. Lia: 

“Twijfels of een speeltoestel wel past bij 65-plussers heb ik 

nooit gehad. Iedereen vindt het toch leuk om plezier te maken? 

Zelfstandig, tijdens de dagbestedingsactiviteiten, maar ook 

als de kleinkinderen op bezoek zijn. We zien dat verschillende 

generaties samen bewegen onder de boog. Opa die een dansje 

doet met zijn kleinzoon. Geweldig toch?”
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IN BEELD
Stichting Groenhuysen, locatie Kroonestede, Hoeven



081400M 

Zig-zag buis 

081402M

Golvende stang

081405M

Golvende 

evenwichtsbalk

081406M

Evenwichtsbalk

081410M
Lage optrekstang

081435M 

Schouderwiel 

081438M

Gebogen stang rechts

081440M

Gebogen stang links

081445M

Optrekstang met 

bankje

081450M 

Kronkelpad

081415M
Balansplateau 
met lage stang

081416M

Balansplateau 

met stang

081420M

Gebogen polsstang

081425M

Vingertraining

081430M
Polstrainer

081455M

Handwiel

081460M

Memoryspel

081465M

Stapplateau

081470M

Banktrainer 

081471M
Voetfiets

Alle toestellen op deze pagina 

zijn verkrijgbaar in de kleuren grijs, magenta, cyaan en lime.

PRODUCTOVERZICHT

081001 

Crosstrainer 

081002

Airwalker

081003

Pull-up

081004

Sit-up

081005 

Chest

081006

Back

081007

Dip Bar

081008

Core Twister

081009 

Squat Spring 

081010
Informatiebord

081011

Leg Press

081012

Hip

Alle fitnesstoestellen op deze pagina zijn verkrijgbaar 

in de kleuren lime, donkergrijs en wit.
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081510M

Olga Commandeur Plein M

Stel in samenwerking met Yalp uw 

ideale beweegtuin samen, of kies uit de 

voorgedefinieerde Olga Commandeur 

Pleinen. Zie alle ontwerpen op www.yalp.nl



080483M

Olga Commandeur combi 1

080484M 

Olga Commandeur Combi 2 

080490M 

Olga Commandeur Combi 3

080490 

Olga Commandeur combi 4

Q10523 

Ouderen in Beweging compact  

Q10691 

Trap

Q05104

Informatiebord

Q10222 

Belevingspad

ES831-2 

Voetfiets (dubbel) met 

Scandinavia Bank

i
Met het grote aanbod aan 

leefstijlinterventies in Nederland is het 

lang niet altijd duidelijk welke kwaliteit 

en effecten ze leveren. Ouderen in 

Beweging is een erkend beweegaanbod 

binnen het programma Effectief Actief 

van het Kenniscentrum Sport (voorheen 

NISB), waarbij het programma op 

kwaliteit en effectiviteit is beoordeeld.  
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PRODUCTOVERZICHT

3500 - 1

Sona met ouderenset

3365

MusicBall

PP1010

Freechimes

PP1007 

Marimba 

PP1011

Rainbow Samba’s

Kijk voor het 

volledige aanbod 

muziekinstrumenten 

op www.yalp.nl

IN BEELD
Zonnehuisgroep Amstelland,  Zonnehuis Westwijk, Amstelveen



Yalp      Nieuwenkampsmaten 12      7472 DE Goor      T+31 (0)547 289410      info@yalp.nl      www.yalp.nl

BEWEEG- OF BELEEFTUIN ? 
Yalp denkt vrijblijvend mee:  
bij aanvraag én ontwerp.


