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Wat is het beweegconsult?

Het beweegconsult is een een
malig fysiotherapeutisch con
sult van 30 minuten.
Bedoeld voor iemand die nie
t voldoet aan de Nederlands
e
No
rm voor Bewegen , dus
iemand die (meer) moet gaa
n bewegen maar die er, om wa
t
voo
r reden dan ook, niet
toe komt.

Doel van het beweegconsult?

Het beweegconsult heeft als doel het vinden van een passende beweegactiviteit
die voor de cliënt haalbaar is. Dat wil zeggen betaalbaar, bereikbaar en plezierig.
Het beweegconsult verlaagt de drempel voor een cliënt om te gaan bewegen.
Door het laten ervaren van beweging en het effect daarvan op het eigen lijf te
leren kennen wordt het sporten buiten de praktijk gemakkelijker en gaat de cliënt
van het reguliere beweegaanbod gebruikmaken of het bewegen in zijn of haar
dagelijks leven inpassen.
Dit past in de visie van Overvecht Gezond. Overvecht Gezond wil meer
(jong)volwassenen en ouderen aan het bewegen krijgen en houden. Mensen
krijgen daardoor een gezondere leefstijl en hebben minder snel een zorg- en/of
hulpvraag. Overvecht Gezond wil (pro)actief inzetten op het in beweging krijgen
en houden van de bewoners van de wijk Overvecht.

Groen

Geel

Gemotiveerde cliënt die zelfstandig gaat sporten of meer gaat bewegen in het dagelijks leven na contact met de huisarts of na beweegconsult door fysiotherapeut.
Cliënt die wat meer problemen heeft om zijn leefstijl te veranderen maar met een
goede uitleg en begeleiding wél zijn leefstijl verandert. Hebben vaak al ergens gesport
maar zijn afgehaakt.

Oranje

De cliënt die extra begeleiding nodig heeft om zijn leefstijl te veranderen.

Rood

De cliënt met complexe meervoudige problematiek en beperkte zelfmanagement
vaardigheden.

Wat levert het beweegconsult op?

Een beweegadvies aan de cliënt.
- Beweegervaring voor de cliënt.
- Inzicht in motivatie van de cliënt voor bewegen.
- Een advies van de beweegspecialist (fysiotherapeut) aan de verwijzer
over de verwezen cliënt.

Voor wie is het beweegconsult bedoeld?

Cliënten die gemotiveerd kunnen worden om te gaan bewegen maar er om wat voor
reden dan ook niet toe komen (gele en oranje kleurcodering).
- Cliënten die inactief zijn, b.v. als gevolg van bewegingsangst of stressgerelateerde
klachten.
- Als je overweegt iemand naar een specifiek beweegprogramma zoals DM2, COPD of
CVR te verwijzen maar er niet zeker over bent of de cliënt dat aankan.
- Als je de mening van de fysiotherapeut wilt weten over de motivatie en de
mogelijkheden van de cliënt ten aanzien van bewegen.
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Gebruik kleurtypering cliënt bij doorverwijzing

Voor wie is het beweegcons

ult

niet bedoeld?
- COPD met Gold ≥3 (verwi
jzing naar het beweegprogra
mma COPD)
- Ernstig hart- of vaatlijden
(decompensatie)
- Morbide Obesitas (BMI ≥40
)
- Zware psychiatrische proble
matiek (verwijzing naar beweeg
programma van Altrecht)
- Cliënten met een rode kle
urtypering.
Let wel: dit zijn geen strikte exc
lusiecriteria. Bedenk dat doo
rverwijzen wel kan maar wel
overleg met de fysiotherapeu
in
t die het beweegconsult uitv
oert.

Het
beweegconsult

Het beweegconsult bestaat uit drie onderdelen:
consult, beweegadvies en de follow up

1

Consult:

Vergoeding van het beweegconsult

Vraagonderzoek
a. Begrijpt de cliënt waarom hij/zij is verwezen
b. Wat is de motivatie (intern of extern)
c. Is er bereidheid om te gaan bewegen (positie op circle of change)
d. Is er ziekte-inzicht
e. Wat is de copingstrategie
f. Is er sprake van bewegingsangst (kinesiofobie)
g. Check leefstijlfactoren
h. Wat vindt iemand leuk om te gaan doen (interesse, individueel of groep, man-vrouw of gemend, etc.)
i. Zijn er barrières (man-vrouw, taal, budget, tijdsinvestering, etc.)
j. Is er iemand die mee kan

In het algemeen geldt:
- Beweegconsult: Aanvullende Verzekering (AV) met betrekking tot fysiotherapie
- Beweegprogramma: AV

Metingen (zo nodig)
k. Lichaamssamenstelling (BMI, buikomvang)
l. Bloeddruk / hartfrequentie
m. Saturatie
n. Glucose

Waar kun je terecht voor een beweegconsult?

Het beweegconsult wordt uitgevoerd door:
- Evelien Brüggemann: fysiotherapeut in Eerstelijnscentrum Carnegiedreef.
- Maartje Verspui: fysiotherapeut in Gezondheidscentrum Overvecht (Amazonedreef ).

Cliënt dient altijd na te gaan bij de eigen zorgverzekeraar of het beweegconsult
wordt vergoed. Het beweegconsult valt onder Fysiotherapie.

Beoordelen fitheid
Beoordelen gewricht(en) en spierkracht

Wie kan er verwijzen?

Huisarts, praktijkondersteuner,
fysiotherapeut, diëtiste, maatschappelijk werker, diabetesverpleegkundige,
COPD verpleegkundige, psycholoog,
SPV, wijkverpleegkundige.

2

Beweegadvies

Een advies op papier, opgest
eld samen met de cliënt, ove
r de verschillende beweegmo
binnen de wijk Overvecht en
gelijkheden
omgeving, aangepast aan de
wensen en mogelijkheden van
de cliënt.

Waar komen cliënten na het
beweegconsult vaak terecht?
-

Reguliere sportactiviteiten.
Zelfstandig bewegen in het eigen dagelijks leven.
Buurthuis waar iemand zielsverwanten vindt en zo weer in beweging komt.
Individuele begeleiding door een fysiotherapeut met als doel zelfstandig
voortzetten van een beweegactiviteit (oranje type).
- Specifieke beweegprogramma’s.
- De beweegmakelaar van Harten voor Sport (met veel kennis van de sociale
kaart op gebied van bewegen).
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Follow up
1.
2.
3.
4.

Warme overdracht naar de gekozen beweegactiviteit
Nabellen na eerste keer
Terugbelmogelijkheid bij problemen/vragen
Soms een denkopdracht met nabellen na 2 weken

