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 Thinking inside the box  

 https://www.ggzcentraal.nl/internationale-aandacht-voor-leefstijl/

GEZONDE LEVENSSTIJL & BEWEGING 

https://www.youtube.com/watch?v=N8AHmpwsEFI
https://www.ggzcentraal.nl/internationale-aandacht-voor-leefstijl/




 Ik heb graag sociaal contact

 Ik wil werken aan mijn gezondheid

 Ik wil afvallen  

 Ik wil iets doen tegen verveling 

 Ik doe het graag 

 Ik kan het goed 

 Ik voel me nadien beter 

 … 

BEWEEGREDENEN 





Impact kwetsbaarheid
 Fysieke fitheid 

 Sociale isolatie, eenzaamheid 

 Medicatie en bijwerkingen 

 Cognitieve mogelijkheden 

 Omgaan met prikkels 

 Relatie met eigen lichaam 

 …

Herstel in beweging 
 Keuze voor extra beweging (idem maatschappij)  

 Zinvol 

 Uit patiëntenrol, deel identiteit 

HERSTEL EN BEWEGING





SPORT & BEWEGING

Bewegingstherapie
Zorgpad beweging

programma sportteam 
Sportclub Klimop Pas-sage

Sportbuddy

NRJ Fitness 
sportclub gemeente

Herentalse Wandelclub

van apart onder begeleiding tot zwemmer onder de zwemmers



 Extra aangepaste sport of bewegingsactiviteit

 buiten de therapeutische context

 in groep of individueel

 overdag

  laagdrempelig

  nabij en veilig 

  kosteloos

  ervaren begeleiding, vast gezicht 

  aandacht voor kwetsbaarheid 

SPORTTEAM OPZ









SPORT & BEWEGING
maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag

9:30-15:30 (maandelijks)

wandelen

‘t Vooruitzicht

9:00-12:00

fitness

sporthal fitness

10:00-11:00

tafeltennis

sporthal
10:00-12:00

fitness

sporthal fitness

10:00-11:00

volleybal

sporthal
10:30-11u30

fitness

sporthal fitness
11:00-12:00

badminton

sporthal

13:00-15:00

voetbal

sporthal

13:00-14:00

zwemmen

stedelijk zwembad

15:00-16:00

zwemmen

stedelijk zwembad

15:00-16:00

omnisport

sporthal

16:00-17:00

badminton

sporthal

18:15-19:15

yoga

Polyvalente ruimte

19:00-20:00 (winter)

G-tennis Avalympics

sporthal

18:00-19:00

tafeltennis

sporthal

19:00-20:00

badminton

sporthal

19:00-21:00

Zaalvoetbal Esperanza

Sporthal 

20:00-22:00

Volleybal VC Promillekes

Sporthal 

19:30-21:00

G-basketbal Avalympics

sporthal 

intern en postkuur

jeugdsport

sportclub Klimop Pas-sage

partners 
Deelname:

Te Gekke Wandelingen 

fietstochten

tornooien

sportevents 

sportkampen

Samenwerking:

NRJ Fitness

Sportdienst Geel

Stad Geel

Parantee-Psylos





BEWEEGTRAJECT OP MAAT



 voor mensen met gezondheidsrisico’s, o.a. 
 stress, angststoornis, depressie, burn-out, psychosomatische klachten en slaapproblemen …

 wie veel en langdurig stil zit  … 

 Via verwijsbrief huisarts

 Persoonlijk beweegplan onder begeleiding van een BOV-coach
 Individueel beweegprogramma (vb. 10.000 stappen)

 Groepssessies

 Trajectbegeleiding 

 Laagdrempelig, op maat – via puntensysteem 
 Individuele sessie: 5 euro per kwartier (verhoogde tegemoetkoming: € 1)

 Groepssessie: 1 euro per kwartier (verhoogde tegemoetkoming: € 0,5)

 Meer info
 https://www.youtube.com/watch?v=jB6YTegLCUs&feature=youtu.be

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

BEWEGING OP VERWIJZING

https://www.youtube.com/watch?v=jB6YTegLCUs&feature=youtu.be
http://www.gezondleven.be/projecten/bewegen-op-verwijzing/




BEWEGING OP VERWIJZING



 Persoonlijk beweegplan

 Oriënteren naar aanbod op maat (tijd, omgeving, herstelproces …) 
 Individueel 

 Groepsaanbod 

 Sportbuddy

 Regulier aanbod eigen regio 

 … 

 Deskundige begeleiding 

 Aandacht voor kwetsbaarheden, inzetten op mogelijkheden 

 Nodig: 
 Multidisciplinaire aanpak 

 gerichte doorverwijzing vanuit afdeling/behadelaar

SPORTTEAM ALS BEWEEGCOACH



 Sportteam OPZ Geel
 Gert Hannes

 Kristof Minnen 

 sportteam@opzgeel.be 

 Bezoekadres: 
 Ontmoetingscentrum ‘t Vooruitzicht 

 Stelenseweg 19, 2440 Geel 

CONTACT


