
BEWEGEN, GEZONDE VOEDING 
EN GEDRAGSVERANDERING
De Beweegkuur is een tweejarig programma voor mensen die een 
gewicht hebben boven het gezonde gewicht (overgewicht en /of 
obesitas). Het einddoel van de Beweegkuur is het realiseren van 
gezondheidswinst door middel van meer bewegen, gezonde voeding 
en het aanpassen van uw leefstijl door gedragsverandering. U gaat 
zowel individueel (gesprekken) als in de groep (bijeenkomsten en 
bewegen) werken aan een gezondere leefstijl. 

U start met een intake bij een leefstijlcoach. Deze kijkt naar uw huidige 
leefstijl en maakt samen met u een plan om in uw leefstijl verbeteringen 
aan te brengen, welke ook vol te houden zijn op lange termijn. Daarna 
stelt u samen met de fysiotherapeut een beweegplan op zodat u meer 
in beweging komt. De diëtist kijkt naar uw huidige voedingspatroon en 
stelt vast welke aanpassingen nodig zijn en hoe u deze aanpassingen 
kunt volhouden. Ook gaat u op uw eigen niveau meedoen aan 
beweegactiviteiten gegeven door de beweegcoach.  

U heeft zelf de regie binnen het gehele programma. Dit betekent dat u 
zelf de doelen vaststelt. De te nemen stappen richting die doelen stelt u 
samen vast met de professionals. U bent daar een belangrijke schakel in. 

BEWEEGKUUR
SPORTIEF CAPELLE
Gecombineerde Leefstijl Interventie

GET FIT, STAY FIT!



INFORMATIE

Voor meer informatie kunt 
u contact opnemen met 
uw huisartsenpraktijk of 
met Sportief Capelle 
vitaal@sportiefcapelle.nl 
of 010 - 258 87 87

VERGOEDING
VERZEKERING
De Beweegkuur wordt vergoed 
vanuit de basiszorgverzekering. 
De doorverwijzing gaat altijd 
via uw huisarts. Uw huisarts 
beoordeelt of u in aanmerking 
komt. Let op: de beweegactivi-
teit wordt niet vergoed.

DE BEWEEGKUUR IETS VOOR U?
Neem contact op met uw huisarts of Sportief Capelle 
voor meer informatie

LOCATIE
Sportcomplex Aquapelle
Alkenlaan 85, 2903 EB Capelle aan den IJssel

BEWEGEN
Binnen de Beweegkuur Sportief Capelle is bewegen een belangrijk 
onderdeel. U gaat wekelijks bewegen met de groep, op uw eigen 
niveau en tempo. Op deze manier komt u letterlijk in beweging. 
Vervolgens kan de beweegcoach u begeleiden naar een beweeg-
activiteit bij u in de buurt. Let op: de kosten van de beweegactiviteit 
zijn voor uw eigen rekening.

SESSIES 1E JAAR  SESSIES 2E JAAR 
BEWEEGKUUR BEWEEGKUUR

Huisartsenpraktijk:
• Selectie en werving
• Doorverwijzing

Leefstijlcoach: Leefstijlcoach:
1x intake en doorverwijzing van 30 min. 5x 30 min. begeleiding 
7x 30 min. begeleiding en follow up en follow up

Beweegprofessional/ Fysiotherapeut: Beweegcoach:
1x individueel beweegplan • Begeleiding bij terugval
2x 60 min. groepsbijeenkomst • Begeleiding lokaal beweegaanbod

Voedingsprofessional / Diëtist: Voedingsprofessional / Diëtist:
1x individueel voedingsplan van 30 min. 3x 60 min. groepsbijeenkomsten
3x 60 min. groepsbijeenkomsten

Beweegcoach:
Wekelijks bewegen met de groep

PROGRAMMA 
De Beweegkuur Sportief Capelle is een programma van 2 jaar waarvan 
het 1e jaar de begeleidingsfase is en het 2e jaar de onderhoudsfase is. 


