
In beweging 
Daglicht, buitenlucht en bewegen: 
 
 

Nu het weer zomer is wordt het steeds lekkerder om naar buiten te gaan. De zon schijnt 
vaker, de temperaturen zijn aangenamer en in de avond blijft het steeds langer licht. Dat is 
slim van de natuur….want buitenlucht, daglicht en bewegen zijn nu eenmaal gezond. Dat 
geldt voor iedereen. Toch blijkt dat ouderen in het algemeen en zeker ouderen die in een 
instelling wonen te weinig buiten komen. 
 
Wij mensen zijn er voor gemaakt om buiten te leven als je terug kijkt naar onze historie. 
Helaas is het in de huidige tijd zo dat we ‘binnen zijn’ als de basis zien en naar ‘buiten gaan’ 
als is een uitstapje. Daglicht helpt om de biologische klok op orde te houden en het 
natuurlijke dag- en nachtritme te volgen. Binnen is onvoldoende licht (met name het blauwe 
licht). Een paar keer per dag het daglicht opzoeken kan al helpen de biologische klok op 
orde te houden. Als dat onvoldoende gedaan wordt geeft het lichaam voortdurend aan dat 
het slaaptijd is met als mogelijk gevolg verstoring van het dag- en nachtritme. 
 
(Zon)licht heb je ook nodig voor de botopbouw. De botten worden brozer bij het ouder 
worden. De botafbraak is groter dan de botopbouw. Fractuurrisico neemt toe. Vitamine D 
ondersteund de botopbouw. De aanmaak van vitamine D wordt geactiveerd door (zon)licht. 
Ook daarom is het belangrijk om naar buiten te gaan. 
 
Binnen Regina Pacis zijn er verschillende mogelijkheden om naar buiten te gaan te 
stimuleren en te veraangenamen. Er is een elektrisch ondersteunde duofiets en een duo 
scootmobiel aanwezig. Er kan heerlijk gewandeld worden in het historische park Sacre 
Couer. Over het park is een folder gemaakt waarin allerlei wetenswaardigheden staan. 
 
Op woensdagavond 11 juli gaan we gezamenlijk een kijkje in het park nemen. Peter Tempels 
zal ons het een en ander vertellen over de vele verschillende bomen in het park en meerdere 
natuurwetenswaardigheden. Peter is naast verpleegkundige in R.P ook IVN gids. Het zou 
mooi zijn als dit voor u de start is van een hopelijk wekelijks terugkerende 
woensdagavondzomerwandeling (een mooi scrabble woord ) de komende zomeravonden. 
In groepjes of individueel. Maar natuurlijk kan u ook uw eigen geschikte moment kiezen. 
 
Naar buiten gaan is gewoon fijn. Ook al zijn de mogelijkheden beperkt of niet mogelijk om 
fietsend of lopend te doen en bent u gebonden aan een rolstoel. Buitenlucht geeft zo wie zo 
beweging. Het voelen van de wind, de (miezer)regen, de zon. Het kijken naar de bomen, de 
mensen, kinderen of het gooien van brood naar de eenden. Vele prikkels die lichaam en 
geest goed doen. 
 
Veel buitenbeweegplezier.  
 
 
Lia Dekker en Lyanne Willemse, beweegcoaches.   

 


