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Fitness en senioren
Denfit Outdoor Fitness

De voordelen van sporten en bewegen

voor senioren



Sporten en bewegen helpt je om fit te blijven, ook op oudere leeftijd. 
Het helpt je een goede conditie te behouden en je lichamelijk en men-
taal fitter te voelen. Ook verlaagt het de kans op (chronische) ziektes. 
Vitaal ouder worden heeft bovendien als voordeel dat je langer de activ-
iteiten kunt blijven doen die je graag doet.

Bewegen geeft een goed gevoel

Sporten en bewegen geeft energie. Zowel letterlijk als figuurlijk. Je lichaam en brein actief gebruiken, 
geeft een voldaan gevoel. Voor de meeste mensen geldt dat zij zich na het sporten veel beter voelen. Dit 
heeft ermee te maken dat tijdens het bewegen de stof ‘endorfine’ in de hersenen wordt aangemaakt. 
Dit zorgt ervoor dat je je beter gaat voelen, omdat je meer ontspannen bent en tevreden voelt. Een derde      
reden om meer te bewegen, is het gevoel dat bewegen kan geven en de gezelligheid die bewegen met 
zich meebrengt.

Regelmatig bewegen is één van de goedkoopste en beste manieren om een betere gezondheid te krijgen 
en te houden. Lichamelijke beweging is goed voor het hart, de bloedvaten en de longen en verkleint de 
kans op chronische ziekten, zoals hart- en vaatziekten, diabetes type 2 en kanker. Maar het kan ook een 
heilzame werking hebben op mensen die al last hebben van een chronische aandoening. Denk daarbij 
aan hartziekten die te maken hebben met slagaderverkalking, maar ook ouderdomssuiker, botontkalking, 
beroerte en depressie.
Bij mensen met artritis kan lichamelijke beweging zelfs de pijn verminderen. Bewegen met beleid is hier 
wel het advies: ken en respecteer je grenzen.

Ziektes voorkomen en te lijf gaan

voor senioren



Langer zelfredzaam en zelfstandig

Wie wekelijks 2,5 uur (150 minuten) matig intensief beweegt, 
houdt zijn spieren en uithoudingsvermogen op peil. Bovendien 
helpt het je om langer zelfstandig en zelfredzaam te blijven en 
vermindert het de kans op fracturen en lichamelijke beperkingen.
Matig intensieve beweging bestaat uit activiteiten waarbij de 
hartslag omhoog gaat, maar tijdens welke het wel mogelijk blijft 
om te praten. Denk aan wandelen en fietsen op een rustig tempo, 
maar ook huishoudelijk werk, klussen in de tuin, en beweegoefe-
ningen op de stoel.

√  Het verbetert het humeur en geeft energie.
√  Het is goed voor de bloedcirculatie, ademhaling, spieren, gewrichten en botten.
√  Het verbetert de loopsnelheid.
√  Het verhoogt de weerstand en helpt om stress kwijt te raken.
√  Het verbetert de balans, wat het risico op vallen verkleint.
√  Het is goed voor de mentale gezondheid en draagt bij aan onafhankelijkheid op latere leeftijd.
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Denfit producten voor senioren

De Denfit MotionPlus is een gebruiksvriendelijk beweegtoestel voor senioren. Het is speciaal ontworpen 
voor ouderen om fit en gezond te blijven en tegelijkertijd te genieten van sociale interactie. Het opbouwen 
van kracht, flexibiliteit en balans door het gebruik van de MotionPlus verkleint de kans op vallen van       
ouderen. Dit speelt een grote rol bij de onafhankelijkheid en veiligheid van ouderen, wat leidt tot een      
betere kwaliteit van leven. Ze blijven in staat om hun dagelijkse bezigheden te doen.

De MotionPlus biedt meerdere oefeningen om vingers, handen, polsen, armen en schouders te trainen. 
Daarnaast zijn er verschillende oefeningen die helpen om balans en flexibiliteit te verbeteren. De trap en 
helling geven sterkere beenspieren. Het standaard toestel bevat: Ramp with stairs/Walking bridge bars/
Balance beam/ Wavebar with ring/Arm-wrist exercise/Handbike/5x hurdle/WaxonWaxoff/Balance board/
seat/step up plate/Jump touch bar and finger exercise. Het is mogelijk om oefeningen toe te voegen zoals 
een Stepper, Wheel en Twister, of om bepaalde oefeningen weg te laten. Voor meer informatie kunt u   
contact met ons opnemen, info@denfit.nl. 

MotionPlus
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UrbanGym
Denfit UrbanGym is een training system gebaseerd op het eigen lichaamsgewicht, dat perfecte toestellen 
biedt voor senioren. Het kan op vele verschillende manieren worden gebruikt, zodat een volledige workout 
kan worden gedaan. Volg simpelweg de instructie pictogrammen. 

Balance Board

Step WalkWax-On Wax-Off

Hand Bike Step Up

Twist Out

Bike Fit Senior

Basix
Denfit Basix bestaat uit verschillende statische toestellen die helpen om ouderen fit en gezond te houden. 
De focus ligt op balanceren, roteren en coördinerend (trap-)lopen. 

Walking Bridge Bars

Stairs Stairs with ramp

Balance Beam Bars
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De diversiteit van ons productassortiment biedt talloze mogelijkheden om de per-
fecte outdoor fitness locatie te realiseren. Al onze toestellen voldoen aan de norm 
voor Permanent geïnstalleerde fitnesstoestellen voor buiten, EN16630.
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Ga naar onze website voor meer fitness producten


