




Hoeveel aandacht kan jij aan beweging buiten de 
praktijk/na revalidatie geven? 

Met welke resultaten?



LOKK/PR
relatie tussen

Kinesitherapie en
Bewegen Op Verwijzing



INDELING VAN DE LOKK/PR (2 UUR)

• Voorstelling vernieuwd verdienmodel kinesitherapie 

• Voorstelling bewegingsdriehoek en de voordelen in relatie tot frequent 

behandelende pathologieën

• Invloed van COVID19 op bewegingsgedrag 

• Voorstelling Beweging Op Verwijzing 

(punt 1-4 = 30 min)

• Peer Review aan de hand van enkele open vragen 

(6 vragen elke 10 minuten = 1 uur)

• Samenvatting van reacties 15’

• Waar kan ik alle info terugvinden? 10’



• Competentieprofiel nodig voor kwaliteitsvolle uitrol
• Beweging

• Motivatie

• Doelgroep 

• Vooropleidingen 
• Master Lichamelijke Opvoeding en Bewegingswetenschappen

• Master Revalidatiewetenschappen en Kinesitherapie of erkend zijn als kinesitherapeut 

• Bachelor Sport en Beweging

• Bachelor Lichamelijke Opvoeding en Bewegingsrecreatie

• 3 vormingsdagen voorzien vlak na elke goedkeuringsronde

Bewegen Op Verwijzing-coach (+/-45% kinesitherapeut)



Top 5 ‘aangeduide pathologieën’

✓ Overgewicht / obesitas

✓ Lage rugpijn

✓ Diabetes type 2

✓ Burn-out, stress, psychosomatische klachten

✓ Cardiovasculaire aandoening/risico

Belangrijk deel (10%) van de online verwijzingen heeft geen aangeduide pathologie. 

DOELGROEP



LOKAAL INTERSECTORAAL 
NETWERK

Lokale besturen

Gezondheids- en 
welzijnspartners

Partners met laagdrempelig 
beweegaanbod

Lokale huisartsenkring

Organisaties die kwetsbare groepen 
vertegenwoordigen

Logo

Lokale Kinesitherapeuten

Kring



• 30% beweegt minder

• 56% zit meer dan 8u/dag (verdubbeling ten opzicht van GZHenquête 2018 (23%)

• Eetgewoonten niet veranderd. 

• 25% sinds het begin van de maatregelen verdikt.

• Misschien meer bewegen tijdens vrije tijd maar afname op het werk, verplaatsingen,…

• Vaste structuur valt weg

WAT IS HET EFFECT VAN COVID-19 VOOR 
DE BELGEN?

Tweede COVID-19 gezondheidsenquête: eerste resultaten. Brussel, België; Depotnummer: D/2020/14.440/51. Beschikbaar op: https://doi.org/10.25608/kd4x-0m92

Zelfs wandeling naar de printer deed ons deugd, Het Nieuwsblad, dinsdag 19 mei 2020

https://doi.org/10.25608/kd4x-0m92


• Visietekst syllabus

• Basisteksten

• Filmpje bewegingsdriehoek

• Tips, tips, tips

• Folder, affiches, infographics

• Placemat refter

• Infographics

• Beweegoefeningen A5

• Mijngezondleven.be:
online zittest

• E-learnings

• Steekkaart driehoek

• Projecten

• …

Materialen Gezondleven.be
www.gezondleven.be/themas/beweging-sedentair-

gedrag/bewegingsdriehoek/materialen
www.axxon.be/preventie/BOV

http://www.gezondleven.be/themas/beweging-sedentair-gedrag/bewegingsdriehoek/materialen

