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Wat doe je wel en wat doe je niet met bewegen? 
 

Bewegen is gezond. Ook wanneer je een burn-out ervaart. Wel is het belangrijk om te weten wat je 

wel en niet doet. 

Intensief sporten wordt afgeraden bij ernstige spanningsklachten en/of burn-out.  

Je lichaam kan dat gewoon niet aan. Het is hetzelfde dan een zwak opgeladen batterij weer gaan 

gebruiken. Die is zomaar weer leeg. Dus vind voor jezelf een ontspannendere manier om  te 

bewegen. Ons lichaam is namelijk gemaakt om in beweging te blijven. Het maakt ook onze gedachten 

stiller, je piekert dus automatisch minder wanneer je je lichaam voldoende beweging geeft. Het 

maakt ook positieve hormonen aan waardoor je je over het algemeen beter gaat voelen. 

 

Wat kun je dan het beste wel doen? 
 

- Wandelen: Wandelen is waar we voor zijn gemaakt. Van nature zijn we nomaden en 

duizenden jaren geleden hadden we nog geen auto’s. We maakten op een dag behoorlijke 

kilometers. Wandelen heeft als voordeel dat het een rustige vorm van bewegen is en het 

gezonder is dan bijvoorbeeld hardlopen. Hardlopen is eigenlijk voor een kortdurende periode 

even geschikt, maar vraagt veel van ons lichaam. Wandelen is de vriendelijker variant. 

Daarnaast ben je lekker buiten en buitenlucht is altijd goed voor je lichaam. Iedere dag een 

half uur tot anderhalf uur wandelen is een uitstekende manier om te herstellen van je 

spanningsklachten. 

- Yoga: Er zitten in ons westerse cultuur nog wat oordelen op yoga. Het is niet cool natuurlijk. 

Maar goed het ontspant wel zeker en het heeft mij persoonlijk ook echt ondersteund om 

weer in contact te komen met mijn eigen lichaam. Er zijn veel verschillende vormen van 

yoga. Van intensief waarbij je ook echt kracht opbouwt tot hele zachte vormen waarbij je 

lang in één pose zit. Maar ook dat is goed om af te wisselen en te ontdekken wat bij je past. 

- Tai Chi: Een zachte vorm van bewegen waarbij het vooral gaat om de focus van de beweging 

en je leert hierbij echt in contact komen met je eigen lichaam. 

- Qi gong: is ook een vorm van bewegen van het lichaam volgens vaste patronen en gericht op 

ademhaling.  

- Fietsen: is ook een vorm om rustig te bewegen. Ik gebruikte fietsen vaak in de tijd van mijn 

burn-out om mijn (energieke) hond ook uit te laten. Daarmee belaste ik mezelf minder en 

kreeg mijn hond ook haar uitdaging. En ook hier ben je natuurlijk lekker buiten. 


