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▸ Lokaal bestuur

▸ Gezondheids- en welzijnszorg

▸ Welzijnsorganisaties

▸ Optionele partners: ziekenhuizen en onderwijs

▸ PZON

▸ Aanbieders van laagdrempelig beweegaanbod

▸ Organisaties die kwetsbare groepen bereiken

▸ Logo

BOV project zit ingebed in de ELZ Brugge en staat ook 
ingeschreven in het Lokaal Sociaal Beleidsplan van Stad Brugge



Is het gebrek aan beweging 
een probleem?
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Hartziekten Diabetes II Borstkanker Darmkanker

V.S. België Nederland Frankrijk

Hoeveel % van aandoeningen is door een gebrek aan beweging?

Gezondheidswinst bewegen

I-Min Lee, Eric J Shiroma, Felipe Lobelo, Pekka Puska, Steven N Blair, Peter T Katzmarzyk. Effect of physical inactivity on major non-communicable 
diseases worldwide: an analysis of burden of disease and life expectancy; Lancet. 2012 July; 380: 219-229. 
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Totale sterfte

V.S. België Nederland Frankrijk

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

Gezondheidswinst bewegen

I-Min Lee, Eric J Shiroma, Felipe Lobelo, Pekka Puska, Steven N Blair, Peter T Katzmarzyk. Effect of physical inactivity on major non-communicable 
diseases worldwide: an analysis of burden of disease and life expectancy; Lancet. 2012 July; 380: 219-229. 



Bewegen Op 
Verwijzing…

…helpt om (tijds)effectief 
patiënten/cliënten in beweging te 
krijgen en houden!







Vast verloop

1. Arts verwijst patiënt door

2. Deelnemer maakt afspraak *

3. Samen beweegplan maken = 
maatwerk

4. Deelnemer probeert uit *

5. Opvolging van coach

6. Actieve levensstijl zonder opvolging
van coach

7. Opvolging van arts



Coaches: Bij wie kan ik terecht? 

Doorverwijzing naar een erkende coach in Brugge:

▸ Pieter Metsu: 0472/417 355 of Pieter@bewegenopverwijzing.be

▸ Severine Devuyst, 0476 34 34 47 of severine.devuyst@telenet.be

Meer info en contactpagina: www.bewegenopverwijzing.be

mailto:Pieter@bewegenopverwijzing.be
mailto:severine.devuyst@telenet.be
http://www.bewegenopverwijzing.be/


Wat doet een Bewegen Op Verwijzing-coach?

▸ Motiverende gespreksvoering

• Self-determination theory

• Motivational interviewing
Beweegverleden 

Huidig zit- en 

beweeggedrag

Barrieres 

erkennen 

Motivatoren 

ontlokken

Persoonlijk 

beweegplan 

samen opmaken

Beweegplan 

opvolgen

Sociale steun 

triggeren

Omgaan met 

moeilijkheden op 

lange termijn

…



Thuis



- Ik wil elke ma, woe en vrij te 
voet naar m’n werk 

- Ik wil 1 avond per week een 
beweegles volgen

- Ik wil vaker rechtstaan, bv. 
wanneer ik op FB zit

Ik moe ben om te 
voet naar m’n werk 
te gaan…

Neem ik de fiets!

Wanneer ik op 1 week geen enkel 
van m’n doelen heb bereikt

/

Te voet 
naar 
werk

Te voet 
naar 
werk

Te voet 
naar 
werk

Yoga in 
LDC

Hans Janssens

- Ik wil elke ma, woe en vrij te 
voet naar m’n werk 

- Ik wil 1 avond per week een 
beweegles volgen

- Ik wil vaker rechtstaan, bv. 
wanneer ik op FB zit

Ik moe ben om te 
voet naar m’n werk 
te gaan…

Neem ik de fiets en 
maak ik ‘s avonds 
omweg

Wanneer ik op 1 week geen enkel 
van m’n doelen heb bereikt

Als ik op maandag, woensdag en vrijdag naar het werk 
ga dan ga ik te voet (+/-40 min). Als ik te moe ben ga 
ik met de fiets en maak ik ‘s avonds een omweg. 
Als ik naar FB ga dan ga ik rechtstaan.
Als het 19u40 is dan vertrek ik naar de Yoga les

Te voet 
naar 
werk

Te voet 
naar 
werk

Te voet 
naar 
werk

Yoga in 
LDC

Hans Janssens



▸ Intake (1u)

▸ Follow-up gesprekken (+/- 15’–45’)

• Afhankelijk van de nood

▸ Outtake (+/- 30’-45’)

▸ Maximum 

7uur kalenderjaar 1 (bv. 2021) 

+ 7uur kalenderjaar 2 (bv. 2022)

▸ Intake (+/-1u30)

▸ Follow-up gesprekken (+/- 1u30)

• Vaak op voorhand vastgelegd

• Afhankelijk van de nood

▸ Outtake (+/- 1u30)

▸ Maximum

21uur kalenderjaar 1 (bv. 2021) 

+ 21uur kalenderjaar 2 (bv. 2022)

Individueel 

Hoeveel sessies?

groep (3-10pers –
groepsgesprek)



Betaalbaar ? 
Voordeeltarief dankzij Vlaamse overheid !

Prijs per kwartier 
(individueel)

Prijs per kwartier 
(groepsessie)

VT-statuut 1 euro 0,5 euro

Geen VT-statuut 5 euro 1 euro

Extra tussenkomsten

- Mutualiteiten (vnl. via budget lidgeld sportclub)

- Brugge: GRATIS via SportAXIbonnen !



Toe te voegen: Slide met coaches en locaties

Locaties Brugge:
①WGC De Bruggen ② PZ 

OLV

③ Sportinnovatie-campus
④ LDC Balsemboom

5  LDC Ten Boomgaarde

Locaties: Bereikbaarheid!   

5





Cijfers

200 patiënten 

45% VT-status (kwetsbaar !)

70% Vrouw, 30% Man 

50j = gemiddelde leeftijd

7,5% no show

Vnl. indivueel, occasioneel groepsgesprek

4 = Gemiddeld aantal gesprekken per cliënt

Doorverwijzing: +40 huisartsen

10% drop-out
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doorverwezen beweegaanbod

Daily Life Activiteiten

Aanbod LDC's

Kleinschalige Fitness

(online) Yoga

Beweegbuddy

Zwembad

Diëtist

Davos

Kiné of reva-programma

(online) Zumba

Aquagym

Personal Trainer

Schermclub

Fietscursus beginners



Bewegingstussendoortje



Bewegen 

Op 

Verwijzing
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Verpleegkundige

Maatschappelijk en 

sociaal Werker
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Deelnemende regio’s (naam ELZ)



Waarom ga ik als …
patiënten / cliënten verwijzen?



▸ Beweging staat in zeer veel richtlijnen (evidence-based guidelines)

▸ Uit handen geven van tijdsintensieve begeleiding aan opgeleide coaches

▸ Goedkoop en laagdrempelig

▸ Person-centered met haalbare doelen

▸ Verslag ontvangen van coach

▸ Meer tijd voor andere zorg en toch de levensstijl van de patiënt bevorderen. 

Arts



▸ Diagnose en (chronische) opvolging van zeer veel niet-overdraagbare ziektes: 

Hypertensie, cholesterol, diabetes, depressie, angst, migraine, artrose, 

psoriasis,… (www.bewegenbijziekte.be)

▸ Vragen rond

• Vermageren

• Stress

• Gezonder leven

• Weinig energie

• Slecht slapen

• …

Arts  

Wanneer kan er een belletje gaan rinkelen?



▸ Toegankelijke professional voor gezondheidsvragen (o.a. levensstijl)

• Geen afspraak – iedereen heeft wel een apotheek in de buurt

• Gem. 100 contacten/dag

▸ Zicht op algemene gezondheidstoestand

• Informele vertrouwensband

• Gegevens uit dossier

• Zicht op sociale situatie

▸ Wil om informerende en sensibiliserende rol op te nemen

▸ Regelmatig contact – opvolging (vnl. patiënten met chronische aandoeningen)

▸ Ervaring in oriënterende rol (doorverwijzing)

Apotheker



▸ (Opstart) medicatie: Hypertensie, cholesterol, diabetes, depressie, angst, 

migraine, artrose, psoriasis,… (www.bewegenbijziekte.be)

▸ Vragen rond

• Vermageren

• Stress

• Gezonder leven

• Weinig energie

• Slecht slapen

• …

▸ Tijdens de persoonlijke begeleiding als huisapotheker 

▸ …

Apotheker 

Wanneer kan er een belletje gaan rinkelen?



▸ Voeding EN beweging aanpassen geeft betere resultaten

▸ Patiënten/cliënten zijn ontvankelijk 

▸ Meer begeleiding zonder grote meerprijs

▸ Preventie 

Diëtist



▸ Bij het bevragen van de energiebehoefte

▸ Patiënten/cliënten die gewicht willen verliezen

▸ Patiënten/cliënten die gewicht willen aankomen

▸ Patiënten/cliënten die gezonder willen leven

▸ Begeleiding bij hoge cholesterol, hoge bloeddruk,… (www.bewegenbijziekte.be)

▸ Klachten die indirect veroorzaakt kunnen zijn door lage activiteit (bv. Obstipatie)

▸ …

Diëtist 

Wanneer kan er een belletje gaan rinkelen?



▸ Kent als de beste het nut van beweging op lange termijn volhouden

▸ Patiënten/cliënten zijn ontvankelijk 

▸ Complementair

• Tijdens bestaande behandeling (combinatie kan versterkend werken)

• Na behandeling (terugkerende klachten tegen gaan)

▸ Maatschappelijke rol opnemen in het kader van preventie

Kinesitherapeut 



▸ Tijdens anamnese 

• Hoe actief was patiënt hiervoor?

• Aanleiding van behandeling

▸ Vanuit/tijdens oefentherapie

• Wat kan patiënt zelf doen?

• Wat zorgt ervoor dat er geen terugkerende klachten zijn?

▸ Bepaalde aandoeningen

• Diabetes, obesitas, hypertensie,…

▸ Huisbezoeken: mantelzorger!

▸ …

Kinesitherapeut

Wanneer kan er een belletje gaan rinkelen?



▸ Gezondheidskloof niet groter laten worden

▸ Fysieke, mentale en sociale winst mogelijk

• Duidelijke impact op het welzijn van de mensen

▸ Langer en kwalitatief thuis wonen

▸ Zelfredzaamheid 

▸ Maatschappelijke integratie 

▸ Beweging = positief

▸ Nuttige actieve dagbesteding 

▸ Toegang tot rechten en voorzieningen

Maatschappelijk en sociaal werker



▸ Klachten die cliënten vertellen

• Moe, vermoeid, eenzaamheid, fysieke moeilijkheden, stress, gewicht,…

▸ Weinig (nuttige) dagbesteding  

▸ BelRai-screener

▸ Tijdens vraagverheldering

▸ Huisbezoeken: mantelzorger!

▸ …

Maatschappelijk en sociaal werker

Wanneer kan er een belletje gaan rinkelen?



▸ Ondersteuning bij de gedragsactivatie

▸ Meer tijd om op andere zaken te focussen

▸ Fysieke, mentale en sociale winst mogelijk

• Duidelijke impact op het welzijn van de mensen

▸ Meer begeleiding zonder grote meerprijs

Psycholoog 



▸ Gedragsactivatie 

▸ Zelfbeeld (overgewicht)

▸ Chronische rugpijn

▸ Angst, depressie (www.bewegenbijziekte.be)

▸ …

Psycholoog

Wanneer kan er een belletje gaan rinkelen?



▸ Holistisch 

▸ Zelfredzaamheid van de patiënt

▸ Tertiaire preventie

▸ Kent de patiënt breder dan de reden waarvoor ze contact hebben

Verpleegkundige



▸ Tijdens intakegesprek

▸ Vanuit patiëntendossier

• Bepaalde aandoeningen: Hypertensie, cholesterol, diabetes, depressie, 

angst, migraine, artrose, psoriasis,… (www.bewegenbijziekte.be)

▸ Tijdens losse gesprekken

▸ Huisbezoeken: mantelzorger!

▸ …

Verpleegkundige

Wanneer kan er een belletje gaan rinkelen?



PRAKTISCHE INFO
Bewegen Op Verwijzing



www.gezondleven.be/forms/bov/1
(tip favorieten in browser)

Snel en eenvoudig

Geef je RIVIZ-nummer in
voor maatschappelijk en sociaal 

werkers: 
geef 9-99999-99-999 in. 

(11x’9’)

Twijfel over RIZIV nummer?
Google: RIZIV nummer opzoeken
https://ondpanon.riziv.fgov.be/SilverPages/nl

http://www.gezondleven.be/forms/bov/1
https://ondpanon.riziv.fgov.be/SilverPages/nl


Handige materialen



Folder voor patiënten



Affiche
Filmpje
Beelden wachtschermen

Wachtzaal



▸ Wat is je eerste reactie op de mogelijkheid dat je kan doorverwijzen naar een Bewegen Op Verwijzing-coach?

▸ Hoeveel % van jouw patiënten/cliënten zouden in aanmerking komen?

• Welke ‘type’ patiënten heb je zoal in gedachten?

▸ Hoe vind jij dat Bewegen Op Verwijzing jou helpt als apotheker, diëtist, kinesitherapeut, maatschappelijk & 

sociaal werker, psycholoog of verpleegkundige?  Welke meerwaarde zie je voor jezelf dat je hierop een 

beroep kan doen?

▸ Denk je dat je morgen (bij volgende consultaties) patiënten/cliënten gaat doorverwijzen?

• Hoe ga je dat aanpakken?

• Wat heb jij nodig om jouw eerste doorverwijzing te maken?

▸ Wat maakt het voor jou moeilijk/uitdagend om patiënten/cliënten door te verwijzen naar een Bewegen Op 

Verwijzing-coach?

▸ Hoe denk jij dat de samenwerking er best zou uitzien? 

• Welke rol neem jij hierin op?

• Welke rol neemt de Bewegen Op Verwijzing-coach hierin op?

• Welke rol neemt de patiënt/cliënt hierin op?

Werkvorm lokaal te bepalen

Suggesties van vragen om binnen beroepsgroep te bespreken



17/11/2021



17/11/2021



Groepscoaching



17/11/2021

Vraag meer uitleg 

aan je apotheker !

Beweegplan op 

mijn lijf 

geschreven 

Gemotiveerd door onze 

coach in de buurt !

Dankzij 

m’n arts

Coach Pieter Metsu GSM 0472/417 355 | Brugge.Pieter@bewegenopverwijzing.be

mailto:Brugge.Pieter@bewegenopverwijzing.be


Vragen?



Dankjewel
Succes
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