
23/08/2021



Wie ben ik? 

▸Maud Goossens 

▸Bewegen Op Verwijzing coach regio 

Ninove en Geraardsbergen

▸Zelfstandig kinesitherapeut 



Samenwerking met 

Bewegen Op Verwijzing 

…helpt om mensen effectief in 

beweging te krijgen en te houden!

Samen op zoek gaan naar iets dat 

volgehouden kan worden

Goesting om te bewegen 

terugvinden

www.bewegenopverwijzing.be

http://www.bewegenopverwijzing.be/


Meer bewegen 

en minder lang 

stilzitten 

1.Huidige beweeg- en zitgewoonten

2.Risico’s

3.Voordelen van meer beweging en minder lang 

stilzitten



Hoeveel bewegen we?  
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Hoeveel % is minstens 30 minuten 

matig tot intens fysiek actief per 

dag?

BEL Man BXL Man VL Man BEL Vrouw BXL Vrouw VL Vrouw

Naar mate we ouder worden, hoe minder fysiek actief 

we zijn.



… omgevingen die uitnodigen tot beweging zijn afgenomen én

… omgevingen die uitnodigen tot lang stilzitten zijn 

toegenomen

!! Gemiddelde waarneming: leeftijd, beroep, geslacht, … 

Vrije tijdThuis

Op het werkVerplaatsing

à minder beweging

à meer zitten 

Vermindering van 

beweegkansen

Hoeveel bewegen we? 



Risico’s

?
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V.S. België Nederland Frankrijk

Hoeveel % van totale sterfte is door een gebrek aan beweging?

3

Risico’s?

In BE bijna 12% van de totale sterfte veroorzaakt door een gebrek aan beweging! 

M.a.w. 12% van de totale sterfte had vermeden kunnen worden door meer 

beweging. 







▸(kort) advies 

• Attitude & intentie ⇗

• Gedrag  =

▸Patiënt heeft meer nodig

• Ondersteunen

• Motiveren

• Opvolgen 

• …

Tijd die artsen mogelijks niet hebben

Ondersteunt artsen om patiënten effectief actiever te krijgen en houden

Bewegen Op Verwijzing Coach 



Wat doet een Bewegen Op Verwijzing-coach?

▸Gespreksvoering met de deelnemer

• Motiveren 

• Informeren 

• Ondersteunen
Beweegverleden 

Huidig zit- en 

beweeggedrag

Barrieres 

erkennen 

Motivatoren 

ontlokken

Persoonlijk 

beweegplan 

samen opmaken

Beweegplan 

opvolgen

Sociale steun 

triggeren

Omgaan met 

moeilijkheden op 

lange termijn

…



Beweging wordt ruim 

geïnterpreteerd voor 

het beweegplan van de 

deelnemer

Cfr. 4 beweeg-

contexten in het 

dagelijks leven 

Welk soort 

beweging?



23/08/2021

VAST VERLOOP BOV

1. Arts verwijst patient door

2. Deelnemer maakt afspraak

3. Samen beweegplan maken 

= op maat 

4. Deelnemer probeert uit

5. Opvolging van coach

6. Actieve levensstijl zonder 

opvolging van coach

7. Opvolging van (huis)arts



Kostprijs voor de 

deelnemer



Individuele coaching (per 15’) Groepscoaching (per 15’)

Punten
(84 totaal)

Max. persoonlijke 

bijdrage

Vlaamse 

terugbetaling
Punten

(84 totaal)

Max. persoonlijke 

bijdrage

Vlaamse 

terugbetaling

VT - 3 € 1 € 14 - 1 € 0,5 € 4,5 

Niet-VT - 3 € 5 € 10 - 1 € 1 € 4

Intakegesprek: €60 voor 1u —> persoonlijke bijdrage: €20 of €4 (VT)



Voor wie is Bewegen Op 

Verwijzing?



Wie komt in aanmerking?

Elke volwassene die Vlaamse aanbevelingen beweging en/of langdurig zitten niet haalt 

Eerste stap naar een 

actiever leven!

De bewegingsdriehoek geeft helder weer hoe je bewegen, zitten en staan best afwisselt 

voor een gezonde mix.

https://www.gezondleven.be/themas/beweging-sedentair-gedrag/beweegadvies-volgens-leeftijd
https://www.gezondleven.be/themas/beweging-sedentair-gedrag/bewegingsdriehoek


Wie komt in aanmerking?



Wie komt in aanmerking?



Ook voor 

personen met 

een ziekte of 

beperking!



Resultaten: 

Werkt Bewegen Op 

Verwijzing? 



Bewegen Op 

Verwijzing werkt

- Beweegtijd/wee

k verdubbeld 

met begeleiding

- Extra positieve 

bijwerkingen





—> Mensen uit maatschappelijk kwetsbare situaties worden 

bereikt.  



Hoe maakt een 

deelnemer een afspraak 

met de coach?



Afspraak maken? 

▸Met een verwijsbrief van de arts kan een deelnemer contact opnemen met 

een coach: 

• Bellen 

• Sms ‘Bewegen’

• E-mail

• Via website: https://www.gezondleven.be/projecten/bewegen-op-

verwijzing

https://www.gezondleven.be/projecten/bewegen-op-verwijzing


Bewegen Op Verwijzing 

in jouw regio!



Locaties - Naam coach
• Geraardsbergen

Felicien Cauwelstraat 39

(Sporthal De Veldmuis)

• Ninove 

Parklaan 15

(Sporthal ’t Sportstekske)



Bedankt voor jullie aandacht!

Maud Goossens

0476 22 07 44

denderzuid@bewegenopverwijzing.be



Handige links

WWW.BEWEGENOP

VERWIJZING.BE

ZOEK EEN COACH IN DE 

BUURT

BEWEGEN BIJ ZIEKTE MATERIALEN (FOLDER, 

AFFICHE, BEELD 

WACHTSCHERM,…)

https://www.gezondleven.be/projecten/bewegen-op-verwijzing/
https://www.gezondleven.be/projecten/bewegen-op-verwijzing/
https://www.gezondleven.be/projecten/bewegen-op-verwijzing/bov-coaches
http://www.bewegenbijziekte.be/
https://www.gezondleven.be/projecten/bewegen-op-verwijzing/materialen

