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To Results

Training & Coaching



 
 



  Inventarisatie door  

Gecombineerde leefstijlinterventie 

Verbinden zorg en welzijn in de wijk  

 

Kernwoorden: Afstemmen, samenwerken en 

verbinden 

Ketenaanpak: preventie-curatieketen 
 

 



Lelystad gezonde kansen, 

gezonde stad  
 

� Verhoogd sterftecijfer onder vrouwen in 

Lelystad. Dit ligt 17% hoger dan het 

landelijk gemiddelde. 

� Risicofactoren: overgewicht, slechte 

voedingsgewoonten, roken en te weinig 

bewegen. 



 

   Bewegen op recept!  
 
� Vormgeven van een keten aan zorg en leefstijlactiviteiten 

voor mensen met overgewicht en/of obesitas 

� Een wijkgerichte aanpak 

� Bevorderen van zelfmanagement en eigen kracht  

� Weten wat er leeft in de wijk en de aansluiting maken 

� Stimuleren van samenwerking tussen zorg en welzijn/sport in 
de wijk en faciliteren van passende en betaalbare beweeg- en 
leefstijlactiviteiten in de wijk  

� Enthousiasmeren van mensen om gezond te leven. Zoeken 
naar mogelijkheden om mensen te boeien. Laat gezond leven 
weer “hip” zijn 

 



 

 



 

 

 

 

Licht verhoogd risico 
 
Individuele adviezen 
gezonde leefstijl 
 
- (zelfstandig) 

bewegen 
- voeding 
- psychosociale  

ondersteuning 
- sport- en 

beweegactiviteiten 

Matig tot sterk verhoogd 
risico 
 
Wijkgerichte interventie 
 
Gecombineerde Leefstijl 
Interventie (GLI) 
 
- leefstijlprogramma  
- doorstroom reguliere 

sport/beweeg-
activiteiten 

Extreem verhoogd risico 
 
 
Centrale interventie 
 
Zeer intensief (GLI +) 
 
Behandeling in 2e lijn 
- lichamelijke / geestelijke 

conditie instabiel 
- chirurgische interventie 

 

Continueren begeleiding tot één 

jaar en daarna een onderhouds 

fase van één jaar 

Heroverwegen begeleiding 

Bepalen gewichtsgerelateerd 

gezondheidsrisico (GGR) 

Wijkgerichte aanpak Wijk I, Wijk II, Wijk III, Wijk IV 

 

Screening in 

huisartsenpraktijk of elders 

 

 

Gezondheidsondersteuner 

- uitgebreide anamnese 

- persoonlijk zorgplan 

 

Succes? 

JA NEE 

 



Wijk in beweging Lelystad 

 



Financiering 

� Gemeente 

� AIV thuiszorg 

� Zorgverzekeraar 

� Deelnemers 

 

 



Nieuwe stijl 

� Samenwerking met alle spelers in het veld 

� Gebruik van sleutelfiguren in de wijk 

� Bevorderen cohesie in de wijk 

� Bevorderen zelfmanagement 

� Bevorderen sociaal netwerk in de wijk 

� Deelnemers geven aan wat zij willen/nodig hebben 



Groepswerker 

� Samenwerken met verschillende disciplines 

van verschillende organisaties. 

� Vraaggericht  

� Deskundigheid paraat  

 


