
Wandeltrainersdag 6 april 

Cognitief actief aan de 

wandel 
Perry Coppiëns en Edward Maitimo 



 
 

ONS MOTTO: MENSEN IN BEWEGING KRIJGEN! 

 

 

 

 
 

Integratie van cognitieve fitness in de wandeltraining 

zorgt voor betere cognitieve gezondheid 

Waarom deze workshop? 



Inhoud workshop 

Theorie: 
Principes van Cognitieve Fitness 

Het effect van bewegen op de hersenen 

 

 

Praktijk: 
Toepassingen te gebruiken in de wandelsport 

 

 

 



DOOR 

 

BODY BRAIN DYNAMICS 

 

Perry Coppiëns 

Edward Maitimo  

WELKOM  
 

WORKSHOP COGNITIEVE FITNESS 



Cognitieve Fitness: bewegen en 

denken tegelijkertijd! 



 



Hersens veranderen 
Neurogenese 



Bewegen is dus een belangrijk 

element voor het brein, 

maar niet het enige element…. 

? 
? 



1. Okinawa – Japan  

740 honderdjarigen op 1,3 miljoen inwoners 

2. Sardinië – Italië  

 in 1 dorp van 1700 inwoners  

 5 honderdjarigen 

3. Loma Linda – Californië USA 

 Gelovig dorp met een 

zeer 

 hoge levensverwachting 

Fysiek actief zijn is gezond, 
Fysiek en mentaal actief zijn is beter, 
Met controle over stress is het beste! 

Zij zijn het bewijs 

 



Neurogenese 
Hormonen 

Bloedcirculatie 

Neuroplasticiteit 
Behoud 

Balans/herstel 
Flexibiliteit 

Basis 
 

Integrale aanpak  
meest effectief 

Inspanning Uitdaging Ontspanning 

Voeding 

Cognitieve Fitness: 3 trainbare 
elementen 



ONS MOTTO: 

MENSEN MET PLEZIER 

IN BEWEGING 

KRIJGEN! 



WETENSCHAPPELIJKE INSTEEK: 
 

•2004 ontwikkeld samen met neuropsycholoog 

Prof. Dr. Margriet Sitskoorn 

 

•2012 pilot-onderzoek binnen de GGz  

door  Trimbos Instituut 

 

•2013 implementatie van de training binnen  

de GGz 

 

•2014 vervolgonderzoek door Trimbos Instituut 

 

•2019 ruim140 CF trainer opgeleid 



Onderzoeken door Trimbos Instituut binnen de GGZ 

 

 

Zeer positief rapport met op vele vlakken verbeteringen na 12/15 weken. 

Onder andere: 

• Verbeterde geheugen/verbaal leren 

• Snellere informatieverwerking 

• Cognitieve flexibiliteit 

• Lagere bloeddruk 

• Meer zelfvertrouwen 

• Betere kwaliteit van leven 

 

Na 4 maanden zitten deelnemers nog beter in hun vel. Effect beklijft. Alleen 

conditie loopt terug, na het stoppen van de training. 

 

Maar nog belangrijker de feedback die de onderzoekers kregen: 

‘Ik ben autistisch en doe vaak dezelfde dingen. Door de training probeer ik 

meer uit. Ik neem een andere route of ik pak de afwasmachine op een 

andere manier uit. Dit geeft een goed gevoel'. 

‘Door de training durf ik mensen nu sneller aan te spreken en te vertrouwen.’ 

 

 



                 DOELGROEPEN: 
 

• GGZ 
 

• OUDEREN 
 
• ONDERWIJS 

 

• SPORTERS 
 

• BEDRIJFSLEVEN 
 

• OVERIGE PREVENTIEF  



Let’s get busy, let’s have fun,  
let’s move our body and brain! 



WWW.COGNITIEVEFITNESS.NL 


