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Programma van vanmiddag

• Voorstellen

• Inventariseren huidige situatie

• Uitleg  “bewegen op recept”

• Casus: aan de slag met Bewegen op recept!







Beweegadvies gegeven 

Is dat alles …?



•Waar loopt u tegen aan in uw consultvoering?

•Krijgt u beweging bespreekbaar?

•Wat zijn belemmeringen?





Bewegen op recept
Achterhalen

Adviseren

AfsprekenAssisteren

Arrangeren Individueel 
Zorgplan





Casus
• Dhr ‘t Manneke, 70jr, bekend met claudicatio intermittens waarvoor hij 

in 2001 in het re been een stent heeft gekregen. Na deze ingreep had 
de vaatchirurg gezegd dat hij moest gaan wandelen en als dat niet 
meer ging mocht hij terugkomen. Het wandeladvies heeft hij de laatste 
tijd een beetje verwaarloosd. Nu weer toename van pijnklachten, dus 
komt hij op SU voor verwijzing naar vaatchirurg.

• Blijkt nog 10 minuten te kunnen lopen, ongeveer 500 mtr fontaine 2

• Staat niet negatief tegenover een loop-trainings-interventie



Casus
• VG:

• T93.01 – hypercholesterolemie

• K87 – hypertensie met orgaanschade

• K92.01 – perifeer arterieel vaatlijden  2001 stent Re

• Med:

• Simvastatine 40mg

• Valsartan 160mg/Hydrochloorthiazide 12,5mg

• Amlodipine 10mg

• Fenprocoumon 3mg

• Roken: 10 per dag. SMR niet gelukt



Casus
• Medicatietrouw: gebruikt van de simva de halve dosering (20mg) ivm

spierpijn. Desondanks een goed cholesterolspectrum.

• O/ bdz geen perifere pulsaties te voelen aan voeten en enkels. Lies: Li een 
soufle, Re geen vaatgeluiden

• EAI/ Re-arm: 135/70

• Re-been: ADP: 60, ATP: 60

• Li-been: ADP 85, ATP: 90

• EAI: Re 0,44 / Li 0,67



Zelf oefenen met Bewegen op recept.

• Uiteen in groepjes van 4/5 personen.

• 1 patiënt, 2 of 3 dokters, 1 observator

• Oefenen met gesprekken



Workshop
• Wat ging er goed?

• Wat is voor verbetering vatbaar?



Take home messages; Bewegen op recept!

• Stappenteller geeft nieuwe en activerende meetwaarde.

• Ga zelf aan de slag met bewegen op recept!



Handige links/tips
• https://www.nhg.org/themas/publicaties/nhg-zorgmodule-leefstijl-

bewegen-samenvatting

• Mocht je geïnteresseerd zijn; de pilot krijgt waarschijnlijk een vervolg, 
waarvoor we nog op zoek zijn naar praktijken die willen meedoen.

• www.beweegkader.eu

https://www.nhg.org/themas/publicaties/nhg-zorgmodule-leefstijl-bewegen-samenvatting
http://www.beweegkader.eu/

