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ZUMMITT
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden
openbaargemaakt of verveelvoudigd door middel van druk, fotokopie,
microﬁlm of op welke andere wijze dan ook zonder de voorafgaande
schriftelijke toestemming van de rechtmatige eigenaar.
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Huisregels ZUMMITT
Alle deelnemers van ZUMMITT® komen voor het leveren van sportieve prestaties en ontspanning. Om het
bezoek voor een ieder plezierig te maken, heeft ZUMMITT® een aantal huisregsls opgesteld.
1. Het is verplicht een handdoek te gebruiken tijdens het trainen op alle apparaten. Dit is niet alleen
hygiënischer voor uzelf, maar ook voor anderen.
2. U bent verplicht zaalschoenen te dragen in de trainingsruimte. Schoenen waarop u buiten heeft gelopen en
schoenen waarvan de zolen afgeven, zijn niet toegestaan.
3. Het is verplicht correcte en schone kleding te dragen.
4. Wij raden u aan waardevolle spullen tijdens de training in een kluisje op te bergen. Het is niet toegestaan
tassen, jassen of andere kledingstukken mee te nemen in de trainingsruimte.
5. Het is niet toegestaan te roken, alcohol of drugs te gebruiken binnen een ZUMMITT vestiging.
6. Het is niet toegestaan etenswaren te nuttigen in de trainingsruimte.
7. Leg na uw training losse onderdelen terug op hun plaats. Maak het apparaat waarop u transpiratievocht
achterlaat met uw handdoek schoon voor de leden die na u komen.

De ZUMMITT® 10-geboden
1.

Er dienen zich tijdens de training geen verschijnselen voor te doen als: duizeligheid, misselijkheid, ﬂauwte,
hoofdpijn.

2. Blijf binnen de bewegingsgrenzen van de gewrichten.
3.

Blijf binnen uw eigen pijngrenzen.

4.

Blijf regelmatig ademen, nooit persen, ook bij het trainen met zware gewichten.

5. Voer oefeningen in een rustig en regelmatig tempo uit.
6. Zorg dat u gevoelsmatig het volgende station aan kan.
7.

Train nooit boven uw maximale theoretische hartslagfrequentie! Deze rekent u als volgt uit: 220 – leeftijd.

8. Behoort u tot één van de volgende groepen, maak dan gebruik van een "lichte training":
•

Patiënten met hoge bloeddruk

•

Diabetespatiënten (tenzij de medicatie op een juiste manier is ingesteld)

•

Personen die gebruik maken van bloeddrukverlagende medicijnen

•

Ongetrainde ouderen (> 50 jaar)

9. Voer geen zware krachttraining uit als u bekend bent met reuma en/of artritis.
10. Train niet langer dan 1- 1,5 uur. Krachttraining niet langer dan een half uur.
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Intensiteit
Voordat u begint met trainen, kiest u een trainingsintensiteit:
Licht, matig of zwaar.
Lichte training is geschikt voor:
Personen die voor de eerste keer aan training doen, personen met hoge bloeddruk, personen die
bloeddrukverlagende medicijnen gebruiken, personen in de leeftijd >50 jaar, die langere tijd niet hebben
getraind, personen die bekend zijn met (ernstig) overgewicht.

Matige training is geschikt voor:
Personen die bekend zijn met regelmatige training, personen die bekend zijn met sporttraining op recreatief
niveau, ongetrainde personen in de leeftijd tot 30 jaar.

Zware training is geschikt voor:
(Top)sporters die op wedstrijdniveau spelen, personen die al langere tijd bekend zijn met duurkrachttraining.
Hieronder volgen richtlijnen voor de optimale hartslagfrequenties tijdens een lichte, matige of zware training
naar geslacht en leeftijd.
HFmax= (theoretische) Maximale hartslagfrequentie
Ondergrens= De onderste grens van uw hartslagzone. Zorg dat uw hartslag hier niet onder komt.
Bovengrens= De bovenste grens van uw hartslagzone. Zorg dat uw hartslag hier niet boven komt.
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Vrouwen
Lichte Training
Leeftijd
HFmax
Ondergrens
Bovengrens

15
199
99
117

20
195
98
115

25
192
96
113

30
188
94
111

35
185
92
109

40
181
91
107

45
178
89
105

50
174
87
103

55
171
85
101

60
167
84
99

65
164
82
96

70
160
80
94

75
157
78
92

80
153
77
90

15
199
119
157

20
195
117
154

25
192
115
151

30
188
113
149

35
185
111
146

40
181
109
143

45
178
107
140

50
174
104
137

55
171
102
135

60
167
100
132

65
164
98
129

70
160
96
126

75
157
94
124

80
153
92
121

15
199
159
177

20
195
156
174

25
192
153
170

30
188
150
167

35
185
148
164

40
181
145
161

45
178
142
158

50
174
139
155

55
171
136
152

60
167
134
149

65
164
131
146

70
160
128
142

75
157
125
139

80
153
122
136

15
202
101
119

20
198
99
117

25
194
97
114

30
190
95
112

35
186
93
110

40
182
91
107

45
178
89
105

50
174
87
103

55
170
85
100

60
166
83
98

65
162
81
96

70
158
79
93

75
154
77
91

80
150
75
89

15
202
121
160

20
198
119
156

25
194
116
153

30
190
114
150

35
186
112
147

40
182
109
144

45
178
107
141

50
174
104
137

55
170
102
134

60
166
100
131

65
162
97
128

70
158
95
125

75
154
92
122

80
150
90
119

15
202
162
180

20
198
158
176

25
194
155
173

30
190
152
169

35
186
149
166

40
182
146
162

45
178
142
158

50
174
139
155

55
170
136
151

60
166
133
148

65
162
130
144

70
158
126
141

75
154
123
137

80
150
120
134

Matige Training
Leeftijd
HFmax
Ondergrens
Bovengrens

Zware Training
Leeftijd
HFmax
Ondergrens
Bovengrens

Mannen
Lichte Training
Leeftijd
HFmax
Ondergrens
Bovengrens

Matige Training
Leeftijd
HFmax
Ondergrens
Bovengrens

Zware Training
Leeftijd
HFmax
Ondergrens
Bovengrens
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Krachttraining
Zoek voor krachttraining een gewicht dat u precies 10 keer kunt verplaatsen. Dit gewicht noemt men het 10
herhalingsmaximum (10 HM). Probeer in te schatten welk gewicht u 10 keer kunt verplaatsen bij een bepaalde
oefening. Blijkt dit gewicht teveel of te weinig, wacht dan één minuut alvorens de oefening met een nieuw gewicht
uit te voeren. Dit geeft de spieren de tijd te herstellen. U krijgt zo een betrouwbaar herhalingsmaximum. Met dit
herhalingsmaximum voert u het aantal series uit zoals beschreven bij ZUMMITT®-WorkOut krachttraining.
Net als bij andere vormen van training is het belangrijk regelmatig krachttraining uit te voeren voor resultaat.
Krachttraining is echter een zware vorm van training. Voer krachttraining nooit langer dan een half uur uit. Zorg voor
genoeg hersteltijd van de spieren. Dit betekent minimaal één dag rust alvorens opnieuw krachttraining uit te voeren.
Een maximum van 3 keer in de week krachttraining wordt aangeraden.

Risicogroepen
Vrouw

In de menstruatieperiode kan het ijzergehalte dalen. Bij inspanning kan dat
ﬂauwte en duizeligheid tot gevolg hebben. Vul eventueel het ijzergehalte aan
door middel van de voeding.

Leeftijd > 50

Een intensiteit van 40-50% van de HFmax (lichte training) is meestal al voldoende voor
een goede trainingsprikkel. Verder opbouwen is wel goed mogelijk, maar gaat vaak wat
langzamer dan bij jongere personen.

Leeftijd < 16

Krachttraining mag niet zwaarder dan 7HM worden uitgevoerd. Gebruik nooit gewichten
van 1 HM.

Hartpatiënten

Trainingsintensiteit op 50-70% van de HFmax. Hogere trainingsintensiteit wordt sterk
afgeraden.

Hoge bloeddruk

Niet aanvangen bij rustbloeddruk > 115 om 200 mm/Hg. Aanvang training op 50-70% van
de HFmax. Verhoog de intensiteit pas als de rustbloeddruk gedaald is. Piekbelasting in
de vorm van kracht en/of sprinttraining worden afgeraden.

Diabetes

Meet voor en na de training uw bloedsuikerwaardes. Wees attent op tekenen van hyper
en/of hypoglycaemie.

Reuma en/of artritis

Vermijd veel overstrekken en zijwaartse krachten op uw gewrichten. Vermijd veel
herhalingen met een hoge belasting. Explosieve bewegingen worden afgeraden.
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Warming up & Cooling down
Een goede warming-up en cooling-down bedraagt minimaal 10 minuten. Hierbij is het de bedoeling om in
een rustig tempo/intensiteit de bloedcirculatie op te voeren en grote spiergroepen soepel te maken. Om een
keuze te maken voor de inhoud van een warming-up of cooling-down, kunt u gebruik maken van onderstaande
oefeningen óf van een cardioapparaat (zorg dat uw hartslag dan 30-40% van uw maximale hartslag
(220 – leeftijd) bedraagt). Aan het eind van de warming-up of cooling-down dienen altijd rekkingen te worden
uitgevoerd.

Oefeningen Warming-up
Armen zwaaien
Duur:
Intensiteit:

3 minuten
Loop in een rustige looppas.

Uitvoering:
Armen ontspannen zwaaien. Zowel voor- als achteruit zwaaien.

Knie heffen
Duur:
Intensiteit:

3 minuten
Hef de knieën in matig tot snel tempo.

Uitvoering:
Afwisselend linker- rechterknie heffen tot 90 graden. Bovenlichaam rechtop houden.
Kleine passen maken.

Kruispassen
Duur:
Intensiteit:

3 minuten
Maak de kruispassen in een matig tot snel tempo.

Uitvoering:
Zijwaarts lopen in de richting van de linkerschouder. Linkervoet zijwaarts verplaatsen,
rechtervoet voorlangs kruisen; linkervoet verplaatsen, rechtervoet achterlangs kruisen.
Heupen meedraaien. Armen en schouders bewegen tegengesteld. Bij kruispas vóór
het linkerbeen langs de knie extra heffen. Wisselen: richting rechterschouder lopen en
linkerbeen voor en achter rechterbeen langs kruisen.
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Rekkingen Warming-up
Bovenbeen spieren
Duur:
Intensiteit:

15 seconden rekken. Beide kanten 3 keer
Voel een matige tot sterke rek.

Uitvoering:
Kruis de benen en zet de voeten tegen elkaar. Laat het lichaamsgewicht rusten op
de voorste voet. Buig met het bovenlichaam voorover en neig met de armen naar de
achterste voet. Wissel van been. U voelt rek in de achterkant van de bovenbenen.

Schouder - rugspieren
Duur:
Intensiteit:

15 seconden rekken. Maak 3 herhalingen
Voel een matige tot sterke rek.

Uitvoering:
Ga zitten in langzit. Vouw de vingers achter de rug in elkaar. Strek de armen gestrekt
naar achteren van laag bij de grond tot bijna horizontaal. U voelt rek in het verloop
van de arm. Alternatief: Wanneer u niet in langzit kunt zitten, kunt u deze oefening ook
staande uitvoeren.

Armspieren
Duur:
Intensiteit:

15 seconden rekken. Beide kanten 3 keer
Voel een matige tot sterke rek.

Uitvoering:
Leg de linkerhand op de rechterschouder. Houd de arm horizontaal. Pak met de
rechterhand de linkerelleboog vast. Trek de linkerarm over de rechterschouder en kijk
over de linkerschouder. Wissel van arm. U voelt rek in de bovenarm.
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Oefeningen Cooling-down
Huppelen
Duur:
Intensiteit:

3 minuten
Een rustig tempo

Uitvoering:
Ontspannen huppelen. Voeten goed afwikkelen. Armen ontspannen meebewegen.

Heupen
Duur:
Intensiteit:

3 minuten
Hanteer een rustig en regelmatig tempo

Uitvoering:
Ga in lichte spreidstand staan. Knieën licht gebogen. Handen in de zij. Draai met de
heupen langzaam grote cirkels. Schouders en hoofd blijven op hun plaats.

Schouders
Duur:
Intensiteit:

3 minuten
Hanteer een rustig en regelmatig tempo.

Uitvoering:
Ga in lichte spreidstand staan. Knieën licht gebogen. Draai de romp van links naar rechts
waarbij de armen horizontaal meezwaaien.

10

Voor meer informatie kijk op www.zummitt.com

Rekkingen Cooling-down
Beenspieren
Duur:
Intensiteit:

15 seconden rekken. Beide kanten 3 keer.
Voel een matige tot sterke rek

Uitvoering:
Ga zitten in langzit. Plaats de rechter voet naast de linker knie. Pak met beide handen het
linker onderbeen iets boven de enkel. Kijk omhoog en houd de lage rug recht. Wissel van
been. U voelt rek in de achterkant van uw bovenbeen.

Romp/Arm/Borstpieren
Duur:
Intensiteit:

15 seconden rekken. Beide kanten 3 keer.
Voel een matige tot sterke rek.

Uitvoering:
Ga bij een muur staan. Houd de rechter bovenarm op schouderhoogte. Plaats de gehele
rechter onderarm tegen de muur ter hoogte van het oor. Draai de romp weg van de muur.
Wissel van arm. U voelt rek in de schouder en borst.

Armspieren
Duur:
Intensiteit:

15 seconden rekken. Beide kanten 3 keer.
Voel een matige tot sterke rek.

Uitvoering:
Pak met de rechterhand (onderhands) de linkerhand (bovenhands) achter de rug
vast. Gebruik, indien u de handen niet kunt pakken een hulpmiddel (bijvoorbeeld een
handdoek). Wissel van arm.

Zorg dat u na het beëindigen van de training en de cooling-down niet te snel afkoelt. Trek warme kleding aan.
Drinkt u gerust nog wat in de ZUMMITT®-lounge!
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Conditietraining: Licht
Geschikt voor:
• Personen die voor het eerst aan conditietraining willen gaan doen.
• Personen die gebruik maken van bloeddrukverlagende medicijnen.
• Personen in de leeftijd > 50 jaar, die langere tijd niet hebben getraind.
• Personen die bekend zijn met (ernstig) overgewicht
Bij een lichte conditietraining moet er minimaal 30 minuten op een gelijkmatig tempo getraind worden. In
onderstaand schema wordt gebruik gemaakt van diverse cardioapparatuur. Wanneer u wisselt van apparaat,
blijf dan zoveel mogelijk in beweging, zodat uw hartslagfrequentie niet teveel daalt.
Voor een lichte training dient de hartslag tussen een bepaalde onder- en bovengrens te blijven, de zogenaamde
hartslagzone. In de onderstaande tabel staan deze grenzen aangegeven op geslacht een leeftijd:

Vrouwen
Leeftijd
HFmax
Ondergrens
Bovengrens

15
199
99
117

20
195
98
115

25
192
96
113

30
188
94
111

35
185
92
109

40
181
91
107

45
178
89
105

50
174
87
103

55
171
85
101

60
167
84
99

65
164
82
96

70
160
80
94

75
157
78
92

80
153
77
90

15
202
101
119

20
198
99
117

25
194
97
114

30
190
95
112

35
186
93
110

40
182
91
107

45
178
89
105

50
174
87
103

55
170
85
100

60
166
83
98

65
162
81
96

70
158
79
93

75
154
77
92

80
150
75
89

Mannen
Leeftijd
HFmax
Ondergrens
Bovengrens

Tijdens de training kunt u de hartslag aflezen op de diverse apparaten, door de handgrepen vast te pakken.
Een goede conditietraining wordt voorafgegaan door een warming-up. Na de training dient ook een coolingdown gedaan te worden. Zie voor tips en aanwijzingen voor een goede warming-up en cooling-down de
ZUMMITT®-Warming up & Cooling down.
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Trainingsprogramma
Fietsen
Duur:
Intensiteit:
Uitvoering:

10 minuten
Binnen de juiste hartslagzone.
Wanneer u begint met ﬁetsen, start het apparaat vanzelf. Volg de
instructies op het scherm.

Loopband
Duur:
Intensiteit:
Uitvoering:

10 minuten
Binnen de juiste hartslagzone
Doe de veiligheidsband om. Start het apparaat. Volg de instructies op
het scherm.

Roeien
Duur:
Intensiteit
Uitvoering:

10 minuten
Na aﬂoop heeft u het gevoel een lichte training te hebben ondergaan.
Wanneer u begint te roeien, start het apparaat vanzelf. Bij de
roeibeweging worden gelijktijdig de benen gestrekt en de armen naar
het lichaam toe getrokken. Let erop dat u de rug recht houdt tijdens het
uitvoeren van de beweging.

Stair Climber
Duur:
Intensiteit:
Uitvoering:

10 minuten
Na aﬂoop heeft u het gevoel een lichte training te hebben ondergaan.
Wanneer u begint te roeien, start het apparaat vanzelf. Bij de
roeibeweging worden gelijktijdig de benen gestrekt en de armen naar
het lichaam toe getrokken. Let erop dat u de rug recht houdt tijdens het
uitvoeren van de beweging.

Crossen
Duur:
Intensiteit:
Uitvoering:

13

10 minuten
Binnen de juiste hartslagzone.
Wanneer u begint te crossen, start het apparaat vanzelf. Volg de
instructies op het scherm.
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Adviezen conditietraining: licht
U bent vrij om naar eigen keuze een volgorde van apparaten te gebruiken. Kies voor de activiteiten die u het
leukst vindt. Het is ook mogelijk de stations in een andere volgorde uit te voeren. De conditietraining dient
minimaal 30 minuten te duren. Het bovenstaande schema duurt minimaal 50 minuten. Het is mogelijk de tijden
van een aantal apparaten naar keuze te halveren. Het is ook mogelijk de tijden te verlengen, mits de hartslag
binnen de voorgeschreven onder- en bovengrens blijft. Houd de hartslag zolang de training duurt in de juiste
hartslagzone door de weerstand en het tempo hierop aan te passen.
Wanneer u het idee heeft dat u dit trainingsprogramma gemakkelijk aankunt, kunt u eens proberen om het
trainingsprogramma “Conditietraining: Matig” te volgen.
(Let op: dit is met uitzondering van de risicogroepen, zie ZUMMITT®-Risicogroepen.)
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Conditietraining: Matig
Geschikt voor:
• Personen die bekend zijn met regelmatige conditietraining
• Personen die bekend zijn met sporttraining op recreatief niveau
• Ongetrainde personen in de leeftijd tot 30 jaar
Bij een matige conditietraining moet er minimaal 40 minuten op een gelijkmatig tempo getraind worden. In
onderstaand schema wordt gebruik gemaakt van diverse cardioapparatuur. Wanneer u wisselt van apparaat,
blijf dan zoveel mogelijk in beweging, zodat uw hartslagfrequentie niet teveel daalt.
Voor een matige training dient de hartslag tussen een bepaalde onder- en bovengrens te blijven, de
zogenaamde hartslagzone. In de onderstaande tabel staan deze grenzen aangegeven op geslacht een
leeftijd:

Vrouwen
Leeftijd
HFmax
Ondergrens
Bovengrens

15
199
119
157

20
195
117
154

25
192
115
151

30
188
113
149

35
185
111
146

40
181
109
143

45
178
107
140

50
174
104
137

55
171
102
135

60
167
100
132

65
164
98
129

70
160
96
126

75
157
94
124

80
153
92
121

15
202
121
160

20
198
119
156

25
194
116
153

30
190
114
150

35
186
112
147

40
182
109
144

45
178
107
141

50
174
104
137

55
170
102
134

60
166
10
131

65
162
97
128

70
158
95
125

75
154
92
122

80
150
90
119

Mannen
Leeftijd
HFmax
Ondergrens
Bovengrens

Tijdens de training kunt u de hartslag aflezen op de diverse apparaten, door de handgrepen vast te pakken.
Een goede conditietraining wordt voorafgegaan door een warming-up. Na de training dient ook een coolingdown gedaan te worden. Zie voor tips en aanwijzingen voor een goede warming-up en cooling-down de
ZUMMITT®-Warming up & Cooling down.
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Trainingsprogramma
Stair Climber
Duur:
Intensiteit:
Uitvoering:

10 minuten
Binnen de juiste hartslagzone.
Wanneer u begint te lopen, start het apparaat vanzelf. Volg de
instructies op het scherm. Zorg dat de pedalen bovenin blijven.

Roeien
Duur:
Intensiteit:
Uitvoering:

10 minuten
Na aﬂoop heeft u het gevoel een lichte training te hebben ondergaan.
Wanneer u begint te roeien, start het apparaat vanzelf. Bij de
roeibeweging worden gelijktijdig de benen gestrekt en de armen naar
het lichaam toe getrokken. Let erop dat u de rug recht houdt tijdens het
uitvoeren van de beweging

Loopband
Duur:
Intensiteit
Uitvoering:

10 minuten
Binnen de juiste hartslagzone.
Doe de veiligheidsband om. Start het apparaat. Volg de instructies op
het scherm.

Fietsen
Duur:
Intensiteit:
Uitvoering:

10 minuten
Binnen de juiste hartslagzone.
Wanneer u begint met ﬁetsen, start het apparaat vanzelf. Volg de
instructies op het scherm.

Crossen
Duur:
Intensiteit:
Uitvoering:
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10 minuten
Binnen de juiste hartslagzone.
Wanneer u begint te crossen, start het apparaat vanzelf. Volg de
instructies op het scherm.
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Adviezen conditietraining: matig
U bent vrij om naar eigen keuze een volgorde van apparaten te gebruiken. Kies voor de activiteiten die u het
leukst vindt. Het is ook mogelijk de stations in een andere volgorde uit te voeren. De conditietraining dient
minimaal 40 minuten te duren. Het bovenstaande schema duurt minimaal 50 minuten. Het is mogelijk de tijden
van een aantal apparaten naar keuze te halveren. Het is ook mogelijk de tijden te verlengen, mits de hartslag
binnen de voorgeschreven onder- en bovengrens blijft. Houd de hartslag zolang de training duurt in de juiste
hartslagzone door de weerstand en het tempo hierop aan te passen.
Wanneer u het idee heeft dat u dit trainingsprogramma gemakkelijk aankunt, kunt u eens proberen om het
trainingsprogramma “Conditietraining: Zwaar” te volgen.
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Conditietraining: Zwaar
Geschikt voor:
• (Top)sporters die op wedstrijdniveau spelen
• Personen die al lange tijd bekend zijn met conditietraining
Bij een zware conditie training moet er minimaal 40 minuten op een gelijkmatig tempo getraind worden. In
onderstaand schema wordt gebruik gemaakt van diverse cardioapparatuur. Wanneer u wisselt van apparaat,
blijf dan zoveel mogelijk in beweging, zodat uw hartslagfrequentie niet daalt.
Voor een zware training dient de hartslag tussen een bepaalde onder- en bovengrens te blijven, de zogenaamde
hartslagzone. In de onderstaande tabel staan deze grenzen aangegeven op geslacht een leeftijd:

Vrouwen
Leeftijd
HFmax
Ondergrens
Bovengrens

15
199
159
177

20
195
156
174

25
192
153
170

30
188
150
167

35
185
148
164

40
181
145
161

45
178
142
158

50
174
139
155

55
171
136
152

60
167
134
149

65
164
131
146

70
160
128
142

75
157
125
139

80
153
122
136

15
202
162
180

20
198
158
176

25
194
155
173

30
190
152
169

35
186
149
166

40
182
146
162

45
178
142
158

50
174
139
155

55
170
136
151

60
166
133
148

65
162
130
144

70
158
126
141

75
154
123
137

80
150
120
134

Mannen
Leeftijd
HFmax
Ondergrens
Bovengrens

Tijdens de training kunt u de hartslag aflezen op de diverse apparaten, door de handgrepen vast te pakken.
Een goede conditietraining wordt voorafgegaan door een warming-up. Na de training dient ook een coolingdown gedaan te worden. Zie voor tips en aanwijzingen voor een goede warming-up en cooling-down de
ZUMMITT®-Warming up & Cooling down.
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Trainingsprogramma
Loopband
Duur:
Intensiteit:
Uitvoering:

10 minuten
Binnen de juiste hartslagzone.
Doe de veiligheidsband om. Start het apparaat. Volg de instructies op
het scherm.

Crossen
Duur:
Intensiteit:
Uitvoering:

10 minuten
Binnen de juiste hartslagzone.
Wanneer u begint te crossen, start het apparaat vanzelf. Volg de
instructies op het scherm.

Fietsen
Duur:
Intensiteit
Uitvoering:

10 minuten
Binnen de juiste hartslagzone.
Wanneer u begint met ﬁetsen, start het apparaat vanzelf. Volg de
instructies op het scherm.

Roeien
Duur:
Intensiteit:
Uitvoering:

10 minuten
Na aﬂoop heeft u het gevoel een lichte training te hebben ondergaan.
Wanneer u begint te roeien, start het apparaat vanzelf. Bij de
roeibeweging worden gelijktijdig de benen gestrekt en de armen naar
het lichaam toe getrokken. Let erop dat u de rug recht houdt tijdens het
uitvoeren van de beweging.

Stair Climber
Duur:
Intensiteit:
Uitvoering:
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10 minuten
Binnen de juiste hartslagzone.
Wanneer u begint te lopen, start het apparaat vanzelf. Volg de
instructies op het scherm. Zorg dat de pedalen bovenin blijven.
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Adviezen conditietraining: zwaar
U bent vrij om naar eigen keuze een volgorde van apparaten te gebruiken. Kies voor de activiteiten die u het
leukst vindt. Het is ook mogelijk de stations in een andere volgorde uit te voeren. De conditietraining dient
minimaal 40 minuten te duren. Het bovenstaande schema duurt minimaal 50 minuten. Het is mogelijk de tijden
van een aantal apparaten naar keuze te halveren. Het is ook mogelijk de tijden te verlengen, mits de hartslag
binnen de voorgeschreven onder- en bovengrens blijft. Houd de hartslag zolang de training duurt in de juiste
hartslagzone door de weerstand en het tempo hierop aan te passen.
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Krachttraining
Geschikt voor:
Personen die ouder zijn dan 16 jaar en die de spierkracht van enkele spiergroepen willen verbeteren.
Het volgende programma beschrijft een algemeen krachttrainingprogramma. Bij dit programma worden 7
grote spiergroepen getraind. Wanneer u ervoor kiest om één speciﬁeke spiergroep te trainen kunt u zelf de
betreffende apparatuur hierbij uitzoeken. Volg bij krachttraining altijd de volgende opbouw:
Serie 1: 10 herhalingen op 0,5 X 10 HM
Serie 2: 5 herhalingen op 10 HM
Serie 3: 10 herhalingen op 10 HM
Houd tussen iedere serie 60-90 seconden rust.

Trainingsprogramma
Vertical press

Uitvoering:
Stel het zitvlak zo in, dat de hendels halverwege de borst zitten. Pak de hendels vast. Houd
de ellebogen iets onder schouderhoogte, rug recht tegen de leuning en de schouders naar
achter. Duw de hendels naar voren, zorg dat de ellebogen niet overstrekken. Zorg dat het
polsgewricht recht staat.

Abdominal isolator

Uitvoering:
Pak de hendels vast met de ellebogen op de steunkussens. Stel de zitplaat zodanig, dat
de knieën 90 graden zijn gebogen. Buig voorover en kom terug omhoog. Houd een rustig
en regelmatig tempo aan.

Lower back

Uitvoering:
Stel voetsteun in zodat de knieën iets gebogen zijn, als je op het einde van het zitvlak zit.
De rugrol zit ter hoogte van de schouderbladen. Kruis de armen voor de borst. Houd de rug
recht en de schouders naar achter. Duw de rol naar achter weg en kom weer terug. Houd
een rustig tempo aan.
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Leg press

Uitvoering:
Stel de zitplaat zo af, dat de knieën 90 graden gebogen zijn als u ligt. Pak de handvatten
vast en duw jezelf weg van de plaat, door de knieën te strekken. Overstrek de knieën niet.
Hanteer een regelmatig tempo.

Shoulder press

Uitvoering:
Stel de zithoogte zo in zodat de hendels op schouderhoogte zitten. Strek de armen
omhoog. Laat langzaam terugkomen. Hanteer een regelmatig tempo.

Pull down

Uitvoering:
Zorg dat de rol op de bovenbenen rust, zodat de benen geﬁxeerd zijn. Pak de lat met de
handen uiteen. Trek de stang naar de borst, dus niet richting de buik! Zorg dat de rug recht
blijft en dat schouders naar achter en omlaag gaan. Houd een regelmatig tempo aan.

Bicep curl

Uitvoering:
Stel het zitvlak zo in zodat de bovenarm comfortabel steunt op de arm steun. Pak de
handel en buig de arm. Laat de arm langzaam strekken. Houd een regelmatig tempo aan.

Adviezen krachttraining
•
•
•
•
•

Blijf tijdens krachttraining rustig doorademen. De adem “vasthouden” kan een ernstige stijging van de
bloeddruk veroorzaken.
Bepaal regelmatig opnieuw uw 10 HM, bijvoorbeeld iedere twee weken. Op deze manier blijft u een goede
trainingsprikkel houden.
Train nooit langer dan een half uur achter elkaar krachttraining.
Zorg voor voldoende hersteltijd na krachttraining. Houd minimaal één dag rust alvorens weer krachttraining te
doen. Een maximum van 3 keer in de week wordt aangeraden.
Krachttraining wordt afgeraden voor personen met reuma en/of artritis. Ook mensen met hoge bloeddruk wordt
afgeraden krachttraining uit te voeren.
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Vetverbranding
Geschikt voor:
• Personen die op een verantwoorde manier willen afvallen.
• Personen die bekend zijn met overgewicht.
Bij vetverbranding moet er minimaal 20 minuten op een gelijkmatig tempo getraind worden. Het gaat er hierbij
om langere tijd op een lage intensiteit te trainen. Afgelegde afstand en getrainde tijd zijn hierbij belangrijker
dan hoge snelheid en veel weerstand. In onderstaand schema wordt gebruik gemaakt van diverse apparatuur
met een totale tijd van 50 minuten. U kunt er ook voor kiezen om slechts 1 apparaat te gebruiken voor minimaal
20 minuten.
Voor vetverbranding dient uw hartslag binnen een bepaalde hartslagzone te blijven. De zones zijn hieronder
weergegeven ingedeeld naar geslacht en leeftijd.

Vrouwen
Leeftijd
HFmax
Ondergrens
Bovengrens

15
199
99
139

20
195
98
137

25
192
96
134

30
188
94
132

35
185
92
129

40
181
91
127

45
178
89
124

50
174
87
122

55
171
85
119

60
167
84
117

65
164
82
114

70
160
80
112

75
157
78
110

80
153
77
107

15
202
101
141

20
198
99
139

25
194
97
136

30
190
95
133

35
186
93
130

40
182
91
127

45
178
89
125

50
174
87
122

55
170
85
119

60
166
83
116

65
162
81
113

70
158
79
111

75
154
77
108

80
150
75
105

Mannen
Leeftijd
HFmax
Ondergrens
Bovengrens

Let op: Wanneer u onder één van de risicogroepen valt dient u dichter bij de ondergrens te trainen.
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Trainingsprogramma
Fietsen
Duur:
Intensiteit:
Uitvoering:

10 minuten
Binnen de juiste hartslagzone.
Wanneer u begint met ﬁetsen, start het apparaat vanzelf. Volg de
instructies op het scherm.

Loopband
Duur:
Intensiteit:
Uitvoering:

10 minuten
Binnen de juiste hartslagzone.
Doe de veiligheidsband om. Start het apparaat. Volg de instructies op
het scherm.

Roeien
Duur:
Intensiteit
Uitvoering:

10 minuten
Na aﬂoop heeft u het gevoel een lichte training te hebben ondergaan.
Wanneer u begint te roeien, start het apparaat vanzelf. Bij de
roeibeweging worden gelijktijdig de benen gestrekt en de armen naar
het lichaam toe getrokken. Let erop dat u de rug recht houdt tijdens het
uitvoeren van de beweging.

Stair Climber
Duur:
Intensiteit:
Uitvoering:

10 minuten
Binnen de juiste hartslagzone.
Wanneer u begint te lopen, start het apparaat vanzelf. Volg de
instructies op het scherm. Zorg dat de pedalen bovenin blijven.

Crossen
Duur:
Intensiteit:
Uitvoering:
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10 minuten
Binnen de juiste hartslagzone.
Wanneer u begint te crossen, start het apparaat vanzelf. Volg de
instructies op het scherm.
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Adviezen vetverbranding
•
•

Voor vetverbranding is het van belang dat u uw energie inname (eten) aanpast op uw energie verbruik
(activiteiten verrichten). Voor vetverbranding kan uw energie inname zelfs lager zijn dan uw energie verbruik.
Vetverbranding gebeurt alleen onder invloed van het zuurstofsysteem. Dit systeem wordt alleen
aangesproken als u langere tijd op een lichte tot matige intensiteit traint. Een goede richtlijn voor een juiste
intensiteit is dat u terwijl u traint nog een gesprek kunt voeren.
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Arbeidsgerelateerde Fitness
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Zittend werk
Geschikt voor:
Personen die minimaal 1 uur achter elkaar, zonder onderbreking, in dezelfde, zittende houding werken.
Het volgende programma bestaat uit een circuit. Dit houdt in dat u alle stations achter elkaar uitvoert, zonder
pauzes. Wanneer u wisselt van station, doet u dit door middel van een loop- of dribbelpas. Na het uitvoeren
van alle stations heeft u een pauze van 1,5 – 2 minuten. Daarna begint u opnieuw met het circuit, mits u deze
gevoelsmatig aankunt. Per training kan het circuit 1-3 keer uitgevoerd worden. Wanneer u meer dan 3 rondes
aankunt, dient u de trainingsintensiteit te verhogen. De stations 1, 4 en 7 traint u binnen een hartslagzone. Kies
vooraf uw hartslagzone van het hoofdstuk “Kies uw trainingsintesiteit”. Een goede training wordt voorafgegaan
door een warming-up. Na de training dient ook een cooling-down gedaan te worden.

Trainingsprogramma
Station 1 - Fietsen
Duur:
Intensiteit:
Uitvoering:

7 minuten
Binnen de gewenste hartslagzone.
Wanneer u begint met ﬁetsen, start het apparaat vanzelf. Volg de
instructies op het scherm.

Station 2 - Abdominal Isolator
Duur:
Intensiteit:

Uitvoering:

20 herhalingen
Kies de weerstand zodanig dat u na 20 herhalingen het gevoel heeft
dat u een lichte, matige of zware training heeft gedaan (afhankelijk
van uw keuze).
Pak de hendels vast met de ellebogen op de steunkussens. Stel
de zitplaat zodanig, dat de knieën 90 graden zijn gebogen. Buig
voorover en kom terug omhoog. Houd een rustig en regelmatig
tempo aan.

Station 3 - Decline roman chair
Duur:
Intensiteit:
Uitvoering:
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20 herhalingen
Kan eventueel worden verzwaard door middel van dumbells (halters),
afhankelijk van uw trainingsintensiteit.
Plaats de voeten op de voetplaat. Stel de hoogte van het kussen
zo in dat het ter hoogte van de heupen zit. Zet de handen eventueel
op de handsteunen. Buig en strek de rug nu langzaam. Houd een
rustig en regelmatig tempo aan.
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Station 4 - Stair Climber
Duur:
Intensiteit:
Uitvoering:

7 minuten
Binnen de juiste hartslagzone.
Wanneer u begint te lopen, start het apparaat vanzelf. Volg de
instructies op het scherm. Zorg dat u de pedalen bovenin houdt .

Station 5 - Rear deltoid
Duur:
Intensiteit:

Uitvoering:

20 herhalingen
Kies de weerstand zodanig dat u na 20 herhalingen het gevoel heeft
dat u een lichte, matige of zware training heeft gedaan (afhankelijk
van uw keuze).
Zorg dat de hendels tegen het apparaat aan staan. Zit met de borst
tegen de leuning, zorg dat de zitting zo is afgesteld, dat bij het
vastpakken van de hendels de ellebogen iets onder schouderhoogte
komen. Pak de horizontale hendel, houd ellebogen tijdens de
beweging hoog en de borst tegen de borststeun. Duw de hendels
naar buiten en naar achter en laat weer terug komen. Houd een
rustig en regelmatig tempo aan.

Station 6 - Pull down
Duur:
Intensiteit

Uitvoering:

20 herhalingen
Kies de weerstand zodanig dat u na 20 herhalingen het gevoel heeft
dat u een lichte, matige of zware training heeft gedaan (afhankelijk
van uw keuze).
Zorg dat de rol op de bovenbenen rust, zodat de benen geﬁxeerd
zijn. Pak de lat met de handen uiteen. Trek de stang naar de borst,
dus niet richting de buik! Zorg dat de rug recht blijft en dat schouders
naar achter en omlaag gaan. Houd een rustig en regelmatig tempo aan.

Station 7 - Crosstrainer
Duur:
Intensiteit:
Uitvoering:
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7 minuten
Binnen de juiste hartslagzone.
Wanneer u begint te crossen, start het apparaat vanzelf. Volg de
instructies op het scherm.
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Adviezen zittend werk
De werkplek dient zo ingericht te zijn dat de natuurlijke welvingen van de wervelkolom behouden blijven. De
hoek tussen bovenbeen en lichaamsas dient 90-135 graden te bedragen. Een goede zithouding is:
• De hakken hebben steun. Eventueel is hiervoor een voetenplank nodig.
• De bovenbenen zijn horizontaal.
• Bij een rechtop zittende houding is een lage ruggesteun van belang.
• Indien mogelijk zijn de armen gesteund. De armen bedragen 10% van het lichaamsgewicht.
• Een verstelbare stoel is hierbij aan te raden.
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Staand werk
Geschikt voor:
Personen die minimaal 1 uur achter elkaar, zonder onderbreking, in dezelfde, staande houding werken.
Het volgende programma bestaat uit een circuit. Dit houdt in dat u alle stations achter elkaar uitvoert, zonder
pauzes. Wanneer u wisselt van station, doet u dit door middel van een loop- of dribbelpas. Na het uitvoeren
van alle stations heeft u een pauze van 1,5 – 2 minuten. Daarna begint u opnieuw met het circuit, mits u deze
gevoelsmatig aankunt. Per training kan het circuit 1-3 keer uitgevoerd worden. Wanneer u meer dan 3 rondes
aankunt, dient u de trainingsintensiteit te verhogen. De stations 1, 4 en 7 traint u binnen een hartslagzone. Kies
vooraf uw hartslagzone. Een goede training wordt voorafgegaan door een warming-up. Na de training dient ook
een cooling-down gedaan te worden.

Trainingsprogramma
Station 1 - Loopband
Duur:
Intensiteit:
Uitvoering:

7 minuten
Binnen de gewenste hartslagzone.
Doe de veiligheidsband om. Start het apparaat. Volg de instructies op
het scherm.

Station 2 - Abdominal Isolator
Duur:
Intensiteit:

Uitvoering:

20 herhalingen
Kies de weerstand zodanig dat u na 20 herhalingen het gevoel heeft
dat u een lichte, matige of zware training heeft gedaan (afhankelijk
van uw keuze).
Pak de hendels vast met de ellebogen op de steunkussens. Stel
de zitplaat zodanig, dat de knieën 90 graden zijn gebogen. Buig
voorover en kom terug omhoog. Houd een rustig en regelmatig
tempo aan.

Station 3 - Lower back
Duur:
Intensiteit:
Uitvoering:
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20 herhalingen
Kan eventueel worden verzwaard door middel van dumbells (halters),
afhankelijk van uw trainingsintensiteit.
Stel voetsteun in zodat de knieën iets gebogen zijn, als je op het
einde van het zitvlak zit. De rugrol zit ter hoogte van de
schouderbladen. Kruis de armen voor de borst. Houd de rug recht
en de schouders naar achter. Duw de rol naar achter weg en kom
weer terug. Houd een rustig tempo aan.

Voor meer informatie kijk op www.zummitt.com

Station 4 - Stair Climber
Duur:
Intensiteit:
Uitvoering:

7 minuten
Binnen de juiste hartslagzone.
Wanneer u begint te lopen, start het apparaat vanzelf. Volg de
instructies op het scherm. Zorg dat u de pedalen bovenin houdt .

Station 5 - Seated leg curl
Duur:
Intensiteit:

Uitvoering:

20 herhalingen
Kies de weerstand zodanig dat u na 20 herhalingen het gevoel heeft
dat u een lichte, matige of zware training heeft gedaan (afhankelijk
van uw keuze).
Stel de leuning zo in, dat het kniegewricht vrij kan bewegen en de rug
gesteund wordt. De enkelrol zit aan de achterkant van de enkel, dus
niet tegen de hiel. De bovenbeenrol steunt comfortabel op het
bovenbeen. Buig de knieën. Houd een rustig en regelmatig tempo aan.

Station 6 - Glute isolator
Duur:
Intensiteit

Uitvoering:

20 herhalingen
Kies de weerstand zodanig dat u na 20 herhalingen het gevoel heeft
dat u een lichte, matige of zware training heeft gedaan (afhankelijk van
uw keuze).
Pak de hendels. Zorg dat uw buik en borst comfortabel wordt
ondersteund door de steun. Duw met een voet het pedaal naar achter.
Laat langzaam terug komen. Houd een rustig en regelmatig tempo aan.

Station 7 - Crosstrainer
Duur:
Intensiteit:
Uitvoering:
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7 minuten
Binnen de juiste hartslagzone.
Wanneer u begint te crossen, start het apparaat vanzelf. Volg de
instructies op het scherm.
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Adviezen staand werk
Wissel staand werk regelmatig af met andere werkhoudingen zoals zitten en lopen. Het staand bedienen van
pedalen is af te raden.
Een goede houding is:
• Rechte rug
• Schouders naar achter
• Trek de navel iets in
• Span billen aan
• Hoofd rechtop
• Kin iets ingetrokken
De staande werkplek is als volgt:
• Zorg voor een juiste werkhoogte
• Zorg (indien mogelijk) voor een hellend werkvlak
• Zorg voor voldoende ruimte voor voeten en knieën
• Zorg voor de juiste reikafstanden
• Zorg voor goed zicht op het werkobject
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Knielen en hurken
Geschikt voor:
Personen die minimaal 1 uur per dag knielen en/of hurken, waarbij de knieën minimaal 45 graden buigen.
Het volgende programma bestaat uit een circuit. Dit houdt in dat u alle stations achter elkaar uitvoert, zonder
pauzes. Wanneer u wisselt van station, doet u dit door middel van een loop- of dribbelpas. Na het uitvoeren
van alle stations heeft u een pauze van 1,5 – 2 minuten. Daarna begint u opnieuw met het circuit, mits u deze
gevoelsmatig aankunt. Per training kan het circuit 1-3 keer uitgevoerd worden. Wanneer u meer dan 3 rondes
aankunt, dient u de trainingsintensiteit te verhogen. De stations 1, 4 en 7 traint u binnen een hartslagzone. Kies
vooraf uw hartslagzone. Een goede training wordt voorafgegaan door een warming-up. Na de training dient ook
een cooling-down gedaan te worden

Trainingsprogramma
Station 1 - Fietsen
Duur:
Intensiteit:
Uitvoering:

7 minuten
Binnen de gewenste hartslagzone.
Wanneer u begint met ﬁetsen, start het apparaat vanzelf. Volg de
instructies op het scherm.

Station 2 - Seated leg curl
Duur:
Intensiteit:

Uitvoering:

20 herhalingen
Kies de weerstand zodanig dat u na 20 herhalingen het gevoel heeft
dat u een lichte, matige of zware training heeft gedaan (afhankelijk
van uw keuze).
Stel de leuning zo in, dat het kniegewricht vrij kan bewegen en de rug
gesteund wordt. De enkelrol zit aan de achterkant van de enkel, dus
niet tegen de hiel. De bovenbeenrol steunt comfortabel op het
bovenbeen. Buig de knieën. Houd een rustig en regelmatig tempo aan.

Station 3 - Leg press
Duur:
Intensiteit:

Uitvoering:
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20 herhalingen
Kies de weerstand zodanig dat u na 20 herhalingen het gevoel heeft
dat u een lichte, matige of zware training heeft gedaan (afhankelijk
van uw keuze)
Stel de voetplaat zo af, dat de knieën 90 graden gebogen zijn als u ligt.
Pak de handvatten vast en duw jezelf weg van de plaat, door de knieën
te strekken. Overstrek de knieën niet. Houd een rustig en regelmatig
tempo aan.
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Station 4 - Crosstrainer
Duur:
Intensiteit:
Uitvoering:

7 minuten
Binnen de juiste hartslagzone.
Wanneer u begint te crossen, start het apparaat vanzelf. Volg de
instructies op het scherm.

Station 5 - Lunges
Duur:
Intensiteit:
Uitvoering:

20 herhalingen met elk been
De oefening kan verzwaard worden door middel van dumbells (halters).
Maak een stap met een been naar voren. Buig tijdens het stappen de
voorste knie tot ongeveer 90 graden. Let erop dat de voet recht naar
voren wordt geplaatst en dat de knie recht over de voet gaat. Stap
terug. Begin opnieuw met het andere been.

Station 6 - Squads
Duur:
Intensiteit
Uitvoering:

20 herhalingen
De oefening kan verzwaard worden door middel van dumbells (halters).
Zet de voeten op heupbreedte. Houd de knieën ligt gebogen. Buig
de knieën, waarbij de billen naar achter bewegen en de schouders
boven de knieën blijven. Om het knielen beter te benaderen, kan dieper
geknield worden, eventueel met minder gewicht. De onderrug blijft
gedurende de hele beweging hol. De navel wordt iets ingetrokken.

Station 7 - Stair climber
Duur:
Intensiteit:
Uitvoering:

7 minuten
Binnen de juiste hartslagzone.
Wanneer u begint te lopen, start het apparaat vanzelf. Volg de
instructies op het scherm. Zorg dat u de pedalen bovenin houdt.

Adviezen knielen en hurken
Knielen en hurken dienen zoveel mogelijk te worden voorkomen. Mocht er toch geknield en/of gehurkt moeten
worden, dan dienen deze houdingen regelmatig afgewisseld te worden.
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Tillen en dragen
Geschikt voor:
Personen die een voorwerp handmatig van laag naar hoog verplaatsen. Ook personen die zich met het voorwerp
verplaatsen vallen hieronder (dragen). Het maakt hierbij niet uit hoe lang of hoe vaak u tilt of draagt gedurende
de werkdag.
Het volgende programma bestaat uit een circuit. Dit houdt in dat u alle stations achter elkaar uitvoert, zonder
pauzes. Wanneer u wisselt van station, doet u dit door middel van een loop- of dribbelpas. Na het uitvoeren
van alle stations heeft u een pauze van 1,5 – 2 minuten. Daarna begint u opnieuw met het circuit, mits u deze
gevoelsmatig aankunt. Per training kan het circuit 1-3 keer uitgevoerd worden. Wanneer u meer dan 3 rondes
aankunt, dient u de trainingsintensiteit te verhogen. De stations 1, 4 en 7 traint u binnen een hartslagzone. Kies
vooraf uw hartslagzone.Een goede training wordt voorafgegaan door een warming-up. Na de training dient ook
een cooling-down gedaan te worden. Een goede training wordt voorafgegaan door een warming-up. Na de
training dient ook een cooling-down gedaan te worden

Trainingsprogramma
Station 1 - Crosstrainer
Duur:
Intensiteit:
Uitvoering:

7 minuten
Binnen de gewenste hartslagzone.
Wanneer u begint met crossen, start het apparaat vanzelf. Volg de
instructies op het scherm.

Station 2 - Abdominal isolator
Duur:
Intensiteit:

Uitvoering:
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20 herhalingen
Kies de weerstand zodanig dat u na 20 herhalingen het gevoel heeft
dat u een lichte, matige of zware training heeft gedaan (afhankelijk
van uw keuze).
Pak de hendels vast met de ellebogen op de steunkussens. Stel
het zitvlak zodanig, dat de knieën 90 graden zijn gebogen. Buig
voorover en kom terug omhoog. Houd een rustig en regelmatig
tempo aan
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Station 3 - Lower back
Duur:
Intensiteit:

Uitvoering:

20 herhalingen
Kies de weerstand zodanig dat u na 20 herhalingen het gevoel heeft
dat u een lichte, matige of zware training heeft gedaan (afhankelijk
van uw keuze)
Stel voetsteun in zodat de knieën iets gebogen zijn, als je op het
einde van het zitvlak zit. De rugrol zit ter hoogte van de
schouderbladen. Kruis de armen voor de borst. Houd de rug recht
en de schouders naar achter. Duw de rol naar achter weg en kom
weer terug. Houd een rustig en regelmatig tempo aan.

Station 4 - Stair climber
Duur:
Intensiteit:
Uitvoering:

7 minuten
Binnen de juiste hartslagzone.
Wanneer u begint te lopen, start het apparaat vanzelf. Volg de
instructies op het scherm. Zorg dat u de pedalen bovenin houdt.

Station 5 - Squads
Duur:
Intensiteit:
Uitvoering:

20 herhalingen met elk been
De oefening kan verzwaard worden door middel van dumbells (halters).
Maak een stap met een been naar voren. Buig tijdens het stappen de
voorste knie tot ongeveer 90 graden. Let erop dat de voet recht naar
voren wordt geplaatst en dat de knie recht over de voet gaat. Stap
terug. Begin opnieuw met het andere been.

Station 6 - Tillen en dragen
Duur:
Intensiteit:
Uitvoering:

20 herhalingen
Kies een dumbell (halter) welke overeenkomt met de ballast tijdens
het werk. Kies de hoogte die overeenkomt met de tilhoogte op het werk.
Sta recht voor het gewicht, zorg dat je niet tilt met een gedraaide rug.
Buig door de knieën, houdt de rug recht en pak de last met twee handen
vast. Houd de last zoveel mogelijk bij het lichaam. Beweeg langzaam
omhoog, gebruik zoveel mogelijk de beenspieren en trek de navel iets
in. Ook het neerzetten gebeurt met behulp van been en buikspieren.

Station 7 - Loopband
Duur:
Intensiteit:
Uitvoering:
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7 minuten
Binnen de juiste hartslagzone.
Doe de veiligheidsriem om. Start het apparaat. Volg de instructies op
het scherm.
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Adviezen tillen en dragen
10 gouden regels voor verstandig tillen
1. Buk en til niet onnodig, gebruik waar mogelijk hulpmiddelen.
2. Verstandig tillen kost net zoveel tijd als onverstandig tillen: doe het dus met verstand.
3. Bedenk vooraf hoe en waarheen de last verplaatst gaat worden, zodat er rekening kan worden gehouden
met eventuele moeilijkheden.
4. Bepaal vooraf het gewicht van de last; til niet teveel ineens. Vraag collega’s om hulp bij zware en grote
voorwerpen.
5. Sta steeds recht voor de last; til nooit met gedraaide rug: verplaats de voeten als er moet worden gedraaid.
6. Bepaal het zwaartepunt van de last en zoek een goede balans alvorens met het echte tillen te beginnen.
7. Til met twee handen, houd de last zo dicht mogelijk bij het lichaam, voorkom dat er moet worden gereikt; til
niet hoger dan schouderhoogte.
8. Buig door de knieën, houd de rug zoveel mogelijk recht, beweeg langzaam. Gebruik vooral de buik- en
beenspieren. Hetzelfde geldt voor het neerzetten van de last.
9. Zorg dat de weg vrij is van obstakels als er moet worden gelopen met de last, gebruik stroeve schoenen bij
gladde vloeren.
10. Luister naar het lichaam; neem signalen serieus. Beginnende klachten kunnen snel erger worden. U voelt
zelf het beste wat zijn rug wel en niet kan hebben.
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Duwen en trekken
Geschikt voor:
Personen die gedurende een werkdag voorwerpen verplaatsen door middel van duwen of trekken voor
onbepaalde tijd. Ook personen die zware voertuigen besturen of pedalen of hendels bedienen voor minimaal 1
uur achter elkaar, vallen hieronder.
Het volgende programma bestaat uit een circuit. Dit houdt in dat u alle stations achter elkaar uitvoert, zonder
pauzes. Wanneer u wisselt van station, doet u dit door middel van een loop- of dribbelpas. Na het uitvoeren
van alle stations heeft u een pauze van 1,5 – 2 minuten. Daarna begint u opnieuw met het circuit, mits u deze
gevoelsmatig aankunt. Per training kan het circuit 1-3 keer uitgevoerd worden. Wanneer u meer dan 3 rondes
aankunt, dient u de trainingsintensiteit te verhogen. De stations 1, 4 en 7 traint u binnen een hartslagzone. Kies
vooraf uw hartslagzone. Een goede training wordt voorafgegaan door een warming-up. Na de training dient ook
een cooling-down gedaan te worden.

Trainingsprogramma
Station 1 - Fietsen
Duur:
Intensiteit:
Uitvoering:

7 minuten
Binnen de gewenste hartslagzone.
Wanneer u begint met ﬁetsen, start het apparaat vanzelf. Volg de
instructies op het scherm.

Station 2 - Abdominal isolator
Duur:
Intensiteit:

Uitvoering:

20 herhalingen
Kies de weerstand zodanig dat u na 20 herhalingen het gevoel heeft
dat u een lichte, matige of zware training heeft gedaan (afhankelijk
van uw keuze).
Pak de hendels vast met de ellebogen op de steunkussens. Stel
het zitvlak zodanig, dat de knieën 90 graden zijn gebogen. Buig
voorover en kom terug omhoog. Houd een rustig en regelmatig
tempo aan.

Station 3 - Verical press
Duur:
Intensiteit:

Uitvoering:
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20 herhalingen
Kies de weerstand zodanig dat u na 20 herhalingen het gevoel heeft
dat u een lichte, matige of zware training heeft gedaan (afhankelijk
van uw keuze).
Stel het zitvlak zo in, dat de hendels halverwege de borst zitten. Pak
de hendels vast. Houd de ellebogen iets onder schouderhoogte, rug
recht tegen de leuning en de schouders naar achter. Duw de hendels
naar voren, zorg dat de ellebogen niet overstrekken. Zorg dat het
polsgewricht recht staat.
Voor meer informatie kijk op www.zummitt.com

Station 4 - Crosstrainer
Duur:
Intensiteit:
Uitvoering:

7 minuten
Binnen de juiste hartslagzone.
Wanneer u begint te crossen, start het apparaat vanzelf. Volg de
instructies op het scherm.

Station 5 - Seated Row
Duur:
Intensiteit:

20 herhalingen met elk been
Kies de weerstand zodanig dat u na 20 herhalingen het gevoel heeft
dat u een lichte, matige of zware training heeft gedaan (afhankelijk
van uw keuze).
Kijk op het apparaat hoe deze moet worden afgesteld en hoe de
beweging dient te verlopen. Houd een rustig en regelmatig tempo aan.

Uitvoering:

Station 6 - Angled standing calf
Duur:
Intensiteit

20 herhalingen
Kies de weerstand zodanig dat u na 20 herhalingen het gevoel heeft
dat u een lichte, matige of zware training heeft gedaan (afhankelijk van
uw keuze).
Kijk op het apparaat hoe deze moet worden afgesteld en hoe de
beweging dient te verlopen. Houd een rustig en regelmatig tempo aan.

Uitvoering:

Station 7 - Loopband
Duur:
Intensiteit:
Uitvoering:

7 minuten
Binnen de juiste hartslagzone.
Doe de veiligheidsband. Druk op start. Volg de instructies op het
scherm.

Adviezen duwen en trekken
•
•
•

Voorkom piekbelasting: zet de last langzaam in beweging.
Wanneer de last rustig in beweging wordt gezet, kost dat minder kracht.
Probeer jezelf niet uit te putten. De hersteltijd van een spier na maximale inspanning is 8 tot 14 keer zo groot
als de inspanningstijd.
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Repeterend werk
Geschikt voor:
Personen die voor minimaal 2 uur per dag, of voor meer dan 1 uur achter elkaar, een herhaalde beweging met
de armen uitvoeren.
Het volgende programma bestaat uit een circuit. Dit houdt in dat u alle stations achter elkaar uitvoert, zonder
pauzes. Wanneer u wisselt van station, doet u dit door middel van een loop- of dribbelpas. Na het uitvoeren
van alle stations heeft u een pauze van 1,5 – 2 minuten. Daarna begint u opnieuw met het circuit, mits u deze
gevoelsmatig aankunt. Per training kan het circuit 1-3 keer uitgevoerd worden. Wanneer u meer dan 3 rondes
aan kunt, dient u de trainingsintensiteit te verhogen. De stations 1, 4 en 7 traint u binnen een hartslagzone. Kies
vooraf uw hartslagzone. Een goede training wordt voorafgegaan door een warming-up. Na de training dient ook
een cooling-down gedaan te worden.

Trainingsprogramma
Station 1 - Loopband
Duur:
Intensiteit:
Uitvoering:

7 minuten
Binnen de gewenste hartslagzone.
Doe de veiligheidsband om. Start het apparaat. Volg de instructies op
het scherm.

Station 2 - Rear deltoid
Duur:
Intensiteit:

Uitvoering:

20 herhalingen
Kies de weerstand zodanig dat u na 20 herhalingen het gevoel heeft
dat u een lichte, matige of zware training heeft gedaan (afhankelijk
van uw keuze).
Zorg dat de hendels tegen het apparaat aan staan. Zit met de borst
tegen de leuning, zorg dat de zitting zo is afgesteld, dat bij het
vastpakken van de hendels de ellebogen iets onder schouderhoogte
komen. Pak de horizontale hendel, houd ellebogen tijdens de
beweging hoog en de borst tegen de borststeun. Duw de hendels
naar buiten en naar achter en laat weer terug komen. Houd een rustig
en regelmatig tempo aan.

Station 3 - Abdominal isolator
Duur:
Intensiteit:

Uitvoering:
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20 herhalingen
Kies de weerstand zodanig dat u na 20 herhalingen het gevoel heeft
dat u een lichte, matige of zware training heeft gedaan (afhankelijk van
uw keuze).
Pak de hendels vast met de ellebogen op de steunkussens. Stel
het zitvlak zodanig, dat de knieën 90 graden zijn gebogen. Buig
voorover en kom terug omhoog. Houd een rustig en regelmatig
tempo aan.
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Station 4 - Stair Climber
Duur:
Intensiteit:
Uitvoering:

7 minuten
Binnen de juiste hartslagzone.
Wanneer u begint te lopen, start het apparaat vanzelf. Volg de
instructies op het scherm. Zorg dat u de pedalen bovenin houdt.

Station 5 - Decline roman chair
Duur:
Intensiteit:
Uitvoering:

20 herhalingen met elk been
Kan eventueel worden verzwaard door middel van dumbells (halters)
Plaats de voeten op de voetplaat. Stel de hoogte van het kussen zo in
dat het ter hoogte van de heupen zit. Zet de handen eventueel op
de handsteunen. Buig en strek de rug nu langzaam. Houd een rustig
en regelmatig tempo aan.

Station 6 - Multi-pully
Duur:
Intensiteit

Uitvoering:

20 herhalingen
Kies de weerstand zodanig dat u na 20 herhalingen het gevoel heeft
dat u een lichte, matige of zware training heeft gedaan (afhankelijk
van uw keuze).
Stel de pully in op de laagste stand. Pak de handgreep onderhands
vast met een hand en zet een stap naar achter. Breng de gestrekte
arm recht omhoog. Zowel de heengaande als teruggaande
beweging, zijn rustig en regelmatig. Blijf rustig doorademen.

Station 7 - Crosstrainer
Duur:
Intensiteit:
Uitvoering:
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7 minuten
Binnen de juiste hartslagzone.
Wanneer u begint te lopen, start het apparaat vanzelf. Volg de
instructies op het scherm.
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Adviezen repeterend werk
•

•

•
•

Besteed op de werkplek aandacht aan de 6 W’s: Werktaken, Werktijden, Werkdruk, Werkplek, Werktechniek
en Werkplezier. Stress is een belangrijke factor voor het ontwikkelen van klachten. Ga bij jezelf na, op welke
punten verbetering mogelijk is. Dit kan bijvoorbeeld op organisatorisch gebied zijn (werkverdeling) of op
de werkplek zelf, bijvoorbeeld het aannemen van een goede zit of sta houding (zie adviezen zittend en/of
staand werk).
Bij repeterend werk ontstaat de kans dat er een verminderde doorbloeding ontstaat, dus is het belangrijk
regelmatig pauzes in te bouwen. Ieder uur dat er repeterende bewegingen worden gemaakt, dient minimaal
10 minuten pauze genomen te worden. Dit kan opgedeeld worden in pauzes en micropauzes, waarin de
houding slechts enkele seconden wordt veranderd.
Een andere manier om micropauzes te bewerkstelligen, is om de werkplek zo op te stellen, zodat niet alles
binnen handbereik ligt. Dit bevordert regelmatig opstaan en het veranderen van de houding.
Een goede manier om met name de nek/schouder regio te kunnen ontspannen is om regelmatig te rekken.
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Werk boven schouderhoogte
Geschikt voor:
Personen die werken met een ongesteunde arm die van het lichaam afgehouden moet worden, voor minimaal
1 uur per dag. Dit is ook geschikt voor personen die hun handen tijdens een werkdag in totaal meer dan 1 uur
boven schouderhoogte heffen.
Het volgende programma bestaat uit een circuit. Dit houdt in dat u alle stations achter elkaar uitvoert, zonder
pauzes. Wanneer u wisselt van station, doet u dit door middel van een loop- of dribbelpas. Na het uitvoeren
van alle stations heeft u een pauze van 1,5 – 2 minuten. Daarna begint u opnieuw met het circuit, mits u deze
gevoelsmatig aankunt. Per training kan het circuit 1-3 keer uitgevoerd worden. Wanneer u meer dan 3 rondes
aan kunt, dient u de trainingsintensiteit te verhogen. De stations 1, 4 en 7 traint u binnen een hartslagzone. Kies
vooraf uw hartslagzone. Een goede training wordt voorafgegaan door een warming-up. Na de training dient ook
een cooling-down gedaan te worden.

Trainingsprogramma
Station 1 - Loopband
Duur:
Intensiteit:
Uitvoering:

7 minuten
Binnen de gewenste hartslagzone.
Wanneer u begint te crossen, start het apparaat vanzelf. Volg de
instructies op het scherm.

Station 2 - Rear deltoid
Duur:
Intensiteit:

Uitvoering:

20 herhalingen
Kies de weerstand zodanig dat u na 20 herhalingen het gevoel heeft
dat u een lichte, matige of zware training heeft gedaan (afhankelijk
van uw keuze).
Zorg dat de hendels tegen het apparaat aan staan. Zit met de borst
tegen de leuning, zorg dat de zitting zo is afgesteld, dat bij het
vastpakken van de hendels de ellebogen iets onder schouderhoogte
komen. Pak de horizontale hendel, houd ellebogen tijdens de beweging
hoog en de borst tegen de borststeun. Duw de hendels naar buiten
en naar achter en laat weer terug komen. Houd een rustig en
regelmatig tempo aan.

Station 3 - Abdominal isolator
Duur:
Intensiteit:

Uitvoering:
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20 herhalingen
Kies de weerstand zodanig dat u na 20 herhalingen het gevoel heeft
dat u een lichte, matige of zware training heeft gedaan (afhankelijk
van uw keuze).
Plaats het borstkussen hoog op de borst, bijna schouderhoogte. Stel
de voetplaat zo in, dat de knieën 90 graden zijn gebogen. Buig voorover
en kom terug omhoog. Houd een rustig en regelmatig tempo aan.
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Station 4 - Fietsen
Duur:
Intensiteit:
Uitvoering:

7 minuten
Binnen de juiste hartslagzone.
Wanneer u begint te ﬁetsen, start het apparaat vanzelf. Volg de
instructies op het scherm.

Station 5 - Lower back
Duur:
Intensiteit:

Uitvoering:

20 herhalingen met elk been
Kies de weerstand zodanig dat u na 20 herhalingen het gevoel heeft
dat u een lichte, matige of zware training heeft gedaan (afhankelijk
van uw keuze)
Stel voetsteun in zodat de knieën iets gebogen zijn, als je op het
einde van het zitvlak zit. De rugrol zit ter hoogte van de schouderbladen.
Kruis de armen voor de borst. Houd de rug recht en de schouders naar
achter. Duw de rol naar achter weg en kom weer terug. Houd een rustig
en regelmatig tempo aan..

Station 6 - Pull down
Duur:
Intensiteit

Uitvoering:

20 herhalingen
Kies de weerstand zodanig dat u na 20 herhalingen het gevoel heeft
dat u een lichte, matige of zware training heeft gedaan (afhankelijk van
uw keuze).
Zorg dat de rol op de bovenbenen rust, zodat de benen geﬁxeerd
zijn. Pak de lat met de handen uiteen. Trek de stang naar de borst, dus
niet richting de buik! Zorg dat de rug recht blijft en dat schouders naar
achter en omlaag gaan. Houd een rustig en regelmatig tempo aan.

Station 7 - Crosstrainer
Duur:
Intensiteit:
Uitvoering:

7 minuten
Binnen de juiste hartslagzone.
Doe de veiligheidsband om. Start het apparaat. Volg de instructies op
het scherm.

Adviezen boven schouderhoogte
•
•

•

Voorkom het werken boven schouderhoogte, pak bijvoorbeeld een krukje.
Besteed op de werkplek aandacht aan de 5 W’s: Werktaken, Werktijden, Werkdruk, Werkplek en
Werktechniek. Stress is en belangrijke factor bij het ontwikkelen van klachten. Ga bij jezelf na, op welke
punten verbetering mogelijk is. Dit kan bijvoorbeeld op organisatorisch gebied zijn (werkverdeling) of op
de werkplek zelf, bijvoorbeeld het aannemen van een goede zit of sta houding (zie adviezen zittend en/of
staand werk).
Denk aan pauzes/micropauzes en ontspanningsmomenten door middel van rekoefeningen.
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