
Cognitieve Fitness 
is leuk, gezellig 
en uitdagend.  

De training is zeer effectief 
voor ouderen, mensen met 

cognitieve problemen, 
als aanpak in de strijd tegen 
dementie en voor iedereen 

die fit wil blijven en zijn/haar 
hersenen gezond 

wil houden. Informatie:
BOSOM
Marijke Bos

E: bosom@home.nl
T: 0570 561962

M: 06 294 320 41
W: www.bosomolst.nl

Cognitieve Fitness
combineert fysieke 
inspanning 
met intellectuele 
uitdaging 
en maakt gebruik 
van bewuste 
ontspanning. 
 
Cognitieve Fitness 
richt zich op het 
behoud en de verbetering 
van zowel de fysieke als 
cognitieve vitaliteit.
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INSPANNING

Uit steeds meer onderzoek blijkt dat bewegen 
een gunstige invloed heeft op de conditie van 
de hersenen. Bewegen zorgt er namelijk voor 
dat nieuwe hersencellen worden aangemaakt 
(neurogenese). 
Bewegen stimuleert bovendien de groei van 
het aantal verbindingen tussen hersencellen 
en het bevordert de mogelijkheid dat 
hersendelen functies van andere delen van 
de hersenen overnemen (neuroplasticiteit). 
Lichamelijke inspanning is dus belangrijk 
en daarom moet men bij de Cognitieve 
Fitnesstraining ook fysiek aan de slag.  
De effecten van lichamelijke inspanning op 
cognitie zijn het grootst bij een training die 
kracht- en cardiovasculaire training com-
bineert. 

De ‘inspanning’ 
bestaat dus 
vooral uit een 
combinatie van 
spierversterkende
oefeningen die 
tot doel hebben 
de hartslag en 
ademhalings-
frequentie 
te verhogen.

De motorische gebieden in de hersenen 
worden niet alleen door beweging maar 
ook door cognitieve stimulatie geprikkeld. 
Net zoals echte lichamelijke inspanning 
zorgt cognitieve inspanning ervoor dat er 
veranderingen in deze gebieden optreden. 
Terwijl ‘beweging’ de neuronen gereed maakt 
om verbindingen te maken, stelt ‘cognitieve 
stimulatie’ het brein in staat van die gereedheid 
gebruik te maken.  

Wanneer we onze hersenen in goede staat 
houden dan zullen we ze moeten blijven 
gebruiken, prikkelen en stimuleren.  
 

Hierbij geldt het principe  

‘USE IT OR LOSE IT’ 

UITDAGING ONTSPANNING

Langdurige stress is één van de grootste 
vijanden van de hersenen. 
Stress kan uiteindelijk leiden tot afbraak van 
hersencellen. 
Tijdens de Cognitieve Fitness trainingen 
wordt er tijd genomen om te ontspannen. 
Hiervoor wordt er gebruik gemaakt van diverse 

ademhalingstechnieken en meditatievormen.  


