
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antwerpen, 1/05/21 

 

Betreft:  

 

BOV-pilootproject ’21: uitbreiding van de verwijsmogelijkheden naast de huisartsen 

 

Het Bewegen op Verwijzing-project is reeds enkele jaren gekend in het Vlaamse zorglandschap.  

Gekend, maar nog te weinig bemind. 

Het doel van het BOV-project: de burgers meer in beweging krijgen door samen met hen op zoek te 

gaan naar een beweegmoment waar ze plezier aan beleven, zodanig dat men dit ook op lange termijn 

volhoudt.  

Wanneer de huisarts een patiënt op consult ziet die een betere levensstijl zou willen, maar voor wie 

de drempel te hoog is om zelf het initiatief te nemen om in een sportprogramma te stappen, zich in te 

schrijven voor een petanqueclub of niet durft het wandelgroepje uit de buurt te contacteren, kan de 

arts deze patiënt ‘doorverwijzen’. 

Via een doorverwijsbrief van de huisarts, digitaal of op papier, kan de patiënt de BOV-coach 

consulteren. Samen met de BOV-coach wordt gezocht naar waar de interesses liggen, wat de patiënt 

fysiek aankan, waarin te investeren op beweegvlak.  

 

Een prachtig project, echter loopt het niet zoals verhoopt.  

Het eerste gesprek is in dit proces zeer belangrijk, want daar moet de patiënt zelf inzien dat er 

verandering nodig is en ook die verandering van beweeggewoonten willen aangaan.  

Mogelijks komt de arts door tijdsgebrek niet tot een gesprek op dit vlak, of denkt de patiënt er niet 

aan dat dit kan besproken worden met de arts.  

De doorverwijzingen konden tot nu toe enkel gebeuren door de huisarts op eerstelijnsniveau, en door 

de geneesheer-specialist op tweedelijnsniveau. 

 

Vanuit Gezond Leven wordt een pilootproject gelanceerd om deze verwijzing uit te breiden naar 

andere zorgverstrekkers en welzijnswerkers.  

Binnen de pilootregio kunnen de volgende zorg- en welzijnsprofessionals vanaf september 2021 tot en 

met december 2022 rechtstreeks verwijzen naar een Bewegen op Verwijzing-coach indien de aanvraag 

weerhouden wordt.  

• kinesitherapeut,  

• diëtist,  

• psycholoog,  

• apotheker,  

• verpleegkundige  

• maatschappelijk en sociaal werker 

 



 

 

 

 

  

 

Voor de duidelijkheid: de BOV-coach moet nog steeds contact hebben met de huisarts om een traject 

met de verwezen persoon te kunnen opstarten. 

 

Om de kinesitherapeut wegwijs te maken in het BOV-project, stelde AXXON samen met Gezond 

Leven een peer review op met als titel "De relatie tussen Bewegen op Verwijzing en de kinesitherapie". 

Kinesitherapeuten kunnen zelf of in kringverband deze PR organiseren, eventueel in samenwerking met 

een BOV-coach. Documenten om de organisatie te faciliteren zijn voorzien op de AXXON-website. 

Een betere kennis van alle voordelen en mogelijkheden, zal alle partijen versterken.   

 

De tijdlijn binnen het pilootproject loopt als volgt :  

 

 

Hierin schuilt een opportuniteit om als kinesitherapeut binnen de zorgraad dit pilootproject aan te 

moedigen en te laten opnemen binnen jouw ELZ. Elke ELZ beslist of er wordt deelgenomen, het is aan 

ons om het te promoten ! 

Laat het op de agenda plaatsen bij de eerstvolgende zorgraad en probeer jouw ELZ mee te betrekken. 

 

Lees meer over Bewegen op Verwijzing op de preventiepagina van de AXXON-website of op 

www.bewegenopverwijzing.be.  

 

 

 

 

 

 

 

https://www.axxon.be/nl/bov/
http://www.bewegenopverwijzing.be/

