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Bewegen helpt om gezond te blijven 
 
De praktijkondersteuner van uw huisarts heeft u geadviseerd om  (meer) te gaan bewegen. 
Om u hierbij te helpen, hebben de huisartsen en fysiotherapeuten in de Hoeksche Waard 
een speciaal beweegprogramma voor mensen met COPD opgesteld.  
Waarom is bewegen voor u zo belangrijk en hoe wordt u snel al wat sportiever? 
 

Het beweegprogramma CVRM  
Roken, te weinig bewegen en een ongezond gewicht zijn leefstijlfactoren die een grote 
invloed hebben op het ontstaan en de ernst van COPD. Door te stoppen met roken en een 
actieve levensstijl kan de snelheid waarmee COPD zich ontwikkelt afgeremd worden. 
Uiteindelijk worden hierdoor ziekenhuisopnames en zwaardere medicatie voorkomen. Op 
lange termijn kan de kans op overlijden door COPD zelfs verminderd worden. Een actieve 
leefstijl vermindert bovendien het risico op andere leefstijlaandoeningen, zoals hart- en 
vaatziekten en diabetes. Redenen genoeg dus om meer te bewegen. Speciaal daarvoor is in 
de Hoeksche Waard een Beweegprogramma voor COPD-patiënten ontwikkeld.  
 

Wat wilt u graag veranderen? 
In het Beweegprogramma COPD werken de huisartsen en fysiotherapeuten in de Hoeksche 
Waard nauw met elkaar samen. Nadat u bent aangemeld voor het Beweegprogramma 
COPD krijgt u eerst een intakegesprek met een fysiotherapeut. Vragen die hierbij aan bod 
komen, zijn bijvoorbeeld ‘wat doet u nu aan sport’, ‘wat zou u graag willen veranderen’ en 
‘welke problemen ervaart u nu als u meer wilt bewegen’. Daarnaast krijgt u een kort 
lichamelijk onderzoek, waarbij onder andere uw BMI en buikomvang gemeten worden en 
lichamelijke beperkingen in kaart gebracht worden. Op basis van dit gesprek, dat ongeveer 
een half uur duurt, stelt de fysiotherapeut voor u een persoonlijk beweegprogramma op.  
 

Voorzichtig beginnen, snel resultaat 
Het Beweegprogramma COPD duurt 6 maanden. Hiervan sport u de eerste 3 maanden 
onder persoonlijke begeleiding. Tijdens het sporten zijn er kleine groepslessen en actieve 
oefenvormen, waarbij u met losse gewichtjes traint, waar mogelijk grondoefeningen doet en 
deels ook met trainingsapparatuur aan de slag gaat. Mede dankzij de begeleiding van de 
fysiotherapeut kunt u veilig trainen.  
 
In totaal krijgt u 24 trainingen van elk 60 minuten en 3 individuele gesprekken met de 
fysiotherapeut (1 intakegesprek en 2 evaluatiegesprekken). U begint voorzichtig, maar u zult 
merken dat u al snel resultaat boekt. De laatste 3 maanden staan vooral in het teken van het 
zelfstandig vasthouden van de behaalde winst en leefstijlveranderingen. 
 

Antwoord op al uw vragen 
Naast de training krijgt u van de fysiotherapeut uitgebreide voorlichting over bewegen en 
gezondheid. Want hoe kunt u het ‘meer bewegen’ ook thuis oppakken, ook nadat de 3 
maanden sporten voorbij zijn? Uw fysiotherapeut geeft praktische tips, afgesteld op uw 
persoonlijk situatie. Dat motiveert!  
 

Veilig idee 
Vanzelfsprekend werken uw huisarts, de praktijkondersteuner en fysiotherapeut bij dit 
Beweegprogramma COPD nauw met elkaar samen. Het Beweegprogramma is in onderling 
overleg samengesteld, tijdens de trainingsperiode is er indien nodig tussentijds contact en 
natuurlijk koppelt de fysiotherapeut de trainingsgegevens terug aan de huisarts en 
praktijkondersteuner.  
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Kosten 
U kunt deelnemen aan het Beweegprogramma COPD als u hiervoor een verwijzing heeft 
gekregen van uw huisarts of de praktijkondersteuner in uw huisartsenpraktijk. Deelname aan 
het Beweegprogramma COPD kost € 350,=. Heeft u via CZ een aanvullende verzekering? 
Dan krijgt u dit bedrag volledig vergoed. Voor andere zorgverzekeraars gelden andere 
regels, meer informatie hierover ontvangt u tijdens het intakegesprek met de fysiotherapeut.  
 

Uw gezondheid telt.. 
Hopelijk bent u door deze brief enthousiast geworden om mee te doen aan het 
Beweegprogramma COPD. Dat loont beslist de moeite: uw zelfvertrouwen groeit en u voelt 
zich al snel prettiger. Kortom: uw algehele gezondheid neemt toe en dát telt. Veel 
sportplezier! 
 

Waar en wanneer? 
In onderstaand schema kunt u zien waar en wanneer het Beweegprogramma COPD 
plaatsvindt.  

 

 
 

Plaats Praktijk gegevens Tijden 

Oud-Beijerland Centrum voor fysiotherapie 
V Goyenstraat 16 
3262 VK, Oud-Beijerland 
0186-614031 
www.fysiotherapie-oudbeijerland.nl 

In overleg elke dag  
mogelijk. 

Numansdorp  Fysiotherapie & medische training  
Margretha van der Ree 
Vlielanderstraat 41 
3281 XS, Numansdorp 
0186-654319 
info@mvdrfysio.nll 
 

 

Puttershoek Fysiovitalis 
Penningkruid 1B 
3297 WE, Puttershoek 
www.fysiovitalis.nl 
 

 

Strijen Praktijk voor fysiotherapie Strijen 
Molenstraat 17  
3291 EE, Strijen 
www.fysiotherapiestrijen.nll 
 

Maandagochtend-, en avond 
Donderdagmiddag-, en ochtend 
Dinsdagavond  

 

Zuid-Beijerland Fysiofitt 
Gravin Sabinastraat 34-G 
3284 AP, Zuid-Beijerland 
www.fysiofitt.nl 
 

 

http://www.fysiotherapie-oudbeijerland.nl/
mailto:info@mvdrfysio.nll
http://www.fysiovitalis.nl/
http://www.fysiotherapiestrijen.nll/
http://www.fysiofitt.nl/

