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Bewegen op Recept
Het is algemeen bekend dat iedereen beweging nodig heeft. Dit is goed 
voor lichaam en geest. Als u te weinig beweegt, kunt  u daar last van  
krijgen en kan het  risico op hart- en vaatziekten toenemen. Met beweging 
kunnen klachten verdwijnen en de kans op complicaties verminderen.  
De praktijkondersteuners van de Gezondheidscentra De Bilt en Buurtsport-
coaches van MENS De Bilt komen daarom in de Bilt met een nieuw aanbod: 
Het Beweegrecept.

Bewegen is soms het beste geneesmiddel. Uw praktijkondersteuner kan een  
beweegrecept voor u uitschrijven voor een passend persoonlijk beweeg-
programma. Wilt u, voordat u start, meer informatie dan  kunt u een afspraak 
maken met buurtsportcoach Maikel Rijdes m.rijdes@mensdebilt.nl,  
mobiel 06 331 79 465.

Voor het ‘Bewegen op Recept’ zijn er verschillende  sportaanbieders betrokken 
in De Bilt/Bilthoven. U gaat 12 weken lang 1 keer per week aan beweging doen. 
Op welke manier, dat kiest u helemaal zelf. 

Daarvoor heeft u eerst een gesprek met de praktijkondersteuner of  de buurt-
sportcoach voor een intakegesprek. Samen met u wordt een keuze gemaakt 
voor een beweegprogramma dat zoveel mogelijk aansluit bij uw situatie.  
Ook is het mogelijk te kiezen voor fysiotherapie als eerste stap richting  
beweegaanbod. Op die manier past de activiteit het beste bij uw manier van 
leven en heeft het bewegen het meeste effect!

Begeleiding en advies
Er is een divers aanbod van activiteiten. U gaat naar één van de sport- 
aanbieders voor een beweegprogramma passend bij uw mogelijkheden.

Tijdens het ’Bewegen op Recept’ heeft u een intake gesprek waarna u intensief 
begeleid wordt door deskundige sportaanbieders. De doelstelling is dat u na 
de periode van twaalf weken ‘Bewegen op Recept’ de smaak te pakken heeft 
en doorgaat met bewegen bij de sportaanbieder en hopelijk kiest voor een 
lidmaatschap!
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We blijven graag op de hoogte van uw vooruitgang en uw tevredenheid.  
Zo kunnen wij ook meten of het programma effectief is voor u of dat een  
aanpassing wenselijk is.  Dit gebeurd door evaluatiegesprekken.

Vergoeding
U kunt deelnemen aan de eerste 12 weken ’Bewegen op Recept’ tegen een  
gereduceerde tarief bij de door u gekozen sportaanbieder. Een deel van de 
zorg en begeleiding binnen het programma ‘Bewegen op Recept’ wordt door 
middel van een subsidie bekostigd.

Wie komt in aanmerking?
‘Bewegen op Recept’ is beschikbaar  voor iedereen vanaf 55+. Heeft u over- 
gewicht, hoge bloeddruk, een hart- en vaatziekte,  reuma, suikerziekte of  
Astma / COPD?

Herkent u één of meer van deze klachten en doet u weinig of niet aan sport of 
beweging, dan is het beweegrecept misschien ook iets voor u!

Mogelijk komt  ‘Bewegen op Recept’ in een later fase ook beschikbaar  voor 
andere leeftijdscategorieën.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Maikel Rijdes,  
m.rijdes@mensdebilt.nl,  mobiel  06 331 79 465. Of via het Servicecentrum 
MENS De Bilt, 030 744 05 95.

Servicecentrum De Bilt
Prof. Dr. P.JW. Debijeweg 1
3731 MA De Bilt
servicecentrumdebilt@mensdebilt.nl
030 744 05 95

Servicecentrum Maartensdijk
Maertensplein 96
3738 GR Maartensdijk
servicecentrummaartensdijk@mensdebilt.nl
0346 21 41 61

MENS De Bilt Servicecentra

Servicecentrum Bilthoven Noord
Locatie Schutsmantel
Gregoriuslaan 35
3721 EA Bilthoven
030 744 05 95

Servicecentrum WVT
Talinglaan 10
3723 KS Bilthoven
030 228 49 73


