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HOE VERLOOPT EEN VERWIJZING?

‘Bewegen Op Verwijzing’ (BOV) 

1. Huisarts motiveert & verwijst naar coach (verwijsbrief)

2. De patiënt neemt contact op met de coach (sms, telefoon)

3. Eerste afspraak bij de coach – intake 
• peiling naar interesse en mogelijkheden
• beweegplan opmaken - op maat en aanpasbaar

4. Opstart beweegplan 

5. Opvolging beweegplan door coach + briefing huisarts

Hoe is het geweest ?



Pilootproject in Leuven, 2009-2015



Ontstaan vanuit noden
Huisarts WGC:
‘meer bewegen’ bij 
slaapproblemen, diabetes, 
hartproblemen, depressie, 
rugklachten, artrose, artritis, 
burnout,..

Kinesitherapeut WGC:
‘dagelijks bewegen’ om 
controle te houden over 
klachten

Patiënten WGC:
Boodschap begrepen.. Maar 
hoe doen we dit ? Wat is goed 
voor mij ?

Gezondheid is ongelijk verdeeld. 
De gezondheidskloof neemt 
toe..



Deelnemers bewegen meer BOV bereikt maatschappelijk 
kwetsbare doelgroep 

Werkt BOV ?



Neveneffecten..



Participatie !!

Intersectoraal 
netwerkDeelnemers



Intersectoraal netwerk BOV Leuven:
Stuurgroep of contacten

Dienst welzijn 
(stad, provincie) Sportdienst  en 

buurtsport

Sportclubs / 
sportraad

Faber
Kuleuven

mutualiteiten

Andere 
sectoren:  

gevangenis, 
gehandicapten,  

psychiatrie, 
CAW,..

Org. MKG
Samenlevingsopbouw ,

(contacten met 
vereniging WAWN, 

OCMW,..)

Huisartsen, 
netwerk 



Deelnemer aan het woord
focusgesprekken, verbetergroepen, individuele contacten

Ontdekking van het plezier van bewegen!!
Bewegen op rustige manier, ‘stilaan fitter worden’
Groepsaspect -> sociale meerwaarde (bv pauze)
Graag vaste groep, (begrip voor elkaar, ‘veilig’)
Profiel van lesgever: enthousiasme, erkenning, 
motiverend,..



Rol van de huisarts: kan levensverhalen begrijpen 
Locatie van coaching bereikbaar, uitstraling
Volledige aandacht bij coaching (bv geen telefoons)
Betaalbaarheid
Kans op uitval bij intake bespreken en bijhorende actie

Deelnemer aan het woord
focusgesprekken, verbetergroepen, individuele contacten



Huisarts aan het woord
praktijkbezoeken, navorming, individueel

Nood aan een standaard verwijsbrief waar alle info duidelijk opstaat 
(locatie van de coach, contactgegevens, prijs,..) en feedback van de 
coach.

Ik merkte dat bij psychosociale klachten of pijn bewegen vaak goed 
doet. 

Gezondheidsboodschappen gaan vaak over verbieden, zoals stoppen 
met roken of stoppen met suiker of vetten. Maar bewegen is iets heel 
positief, daar kan je veel plezier aan beleven

Het sociale aspect is minstens zo belangrijk. Je hebt mensen die vroeger 
niet buitenkwamen en nu mee in groep gaan sporten. 



Huisarts aan het woord
praktijkbezoeken, navorming, individueel

Het vraagt meer tijd, maar eens je ermee vertrouwd bent, merk je snel 
dat het ook iets oplevert. De dames die het moeilijk vonden om te gaan 
zwemmen staan nu op de eerste rij bij onze zomerse aquafun. Het 
loont.

Niet bij iedereen ging dat even vlot. Maar eens ze gestart zijn loopt het 
vaak goed. Ze merken zélf dat de beweging goed doet. Door deze 
activiteiten slaan ook andere gezondheidsboodschappen beter aan. Ik 
heb gezien dat heel wat mensen die deelnemen ook proberen te 
stoppen met roken of op hun voeding te letten. 



Dankjewel!

www.bovleuven.be
www.bewegenopverwijzing.be

http://www.bovleuven.be/
http://www.bewegenopverwijzing.be/


TIMOR NONNEMAN
OPEN HUIS

Vereniging waar armen het woord nemen werkt aan preventieve gezondheid



Gezondheidsklacht

Biologische
factoren

Leefstijl / gedrag
Organisatie van de
gezondheidszorg
(toegankelijkheid)

Sociaal en fysische
omgeving

(Lalonde, 1974)
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