
 
 

Beweegprogramma Diabetes 

Dit multidisciplinaire programma is speciaal ontwikkeld voor patiënten met diabetes mellitus. U leert 

in een kleine groep  of individueel onder begeleiding van een fysiotherapeut om verantwoord te 

bewegen en een actievere leefstijl te ontwikkelen met als doel deze te blijven houden waardoor uw 

gezondheid verbetert en u medicijngebruik evt. kunt verminderen. 

Voordelen 

Een actieve leefstijl heeft positieve effecten op u en op uw diabetes.  Bewegen is voor mensen met 

diabetes extra belangrijk.  Doe daarom mee met het programma en; 

 krijg meer energie en voel u fitter, 

 verminder uw lichaamsgewicht, 

 verlaag uw bloeddruk, 

 verminder uw kans op hart- en vaatziekten, 

 verminder uw medicijngebruik. 

Opbouw van het programma: 

Bij de praktijkverpleegkundige: intake, controle na 3 maanden en een eindgesprek na 6 maanden. 

Indien gewenst kan dit vaker. 

Bij de diëtist: U maakt 1 keer per maand een afspraak bij de diëtist  om uw persoonlijke doelen en 

veranderingen in de voeding te bepreken die nodig zijn om (wanneer nodig) gewichtsverlies te 

kunnen bereiken. 

Bij de fysiotherapeut: een intakegesprek, conditietesten, gewicht- en vetpercentage metingen en 2 x 

per week een training van 1 uur. Na 6 maanden volgt een eindgesprek (inclusief metingen). 

Na de 3 maanden training onder begeleiding wordt verwacht dat u zelf een beweegactiviteit/sport 

oppakt. 

Vergoeding 

Het trainings-/beweegprogramma DiabetesFit valt onder fysiotherapie. Belangrijk is  dat u zelf 

controleert of u eventueel een beweegprogramma van uit uw aanvullende pakket voor fysiotherapie 

vergoed krijgt! Mocht u het niet vergoed krijgen, maar toch willen deelnemen dan zijn de kosten 

350,00 euro. Vergoeding van de diëtist valt onder de ketenzorg en wordt daardoor altijd vergoed 

door de zorgverzekeraar. Ook wordt dan het wettelijk eigen risico niet aangesproken.  

 

 



 

Wilt u deelnemen? 

Voor deelname heeft u een verwijzing van uw huisarts of praktijkverpleegkundige nodig. 

Dagen en tijden 

In overleg met de fysiotherapeut. 

Begeleiders 

 Christien Stoker, praktijkverpleegkundige 

 Sascha de Jong, diëtiste   

 Barry Boom, fysiotherapeut 

Aanmelden 

Eerst bij Christien Stoker (praktijkverpleegkundige) (030) 2884084. Vervolgens bij Barry Boom 

(fysiotherapie) (030) 2888573 en bij Sascha de Jong (diëtist) 088 1239988. 

Heeft u vragen of wilt u graag een afspraak maken:  

Wij helpen u graag met deskundig advies. Neem contact op met een van onze fysiotherapeuten of 

maak een afspraak. Hieronder vindt u onze adres en contactgegevens. 

Fysiotherapie Lunetten      Fysiotherapie Het Zand 
Oeral 1 3524 DS Utrecht    Vogelvlinderweg 56, 3544 NJ Utrecht 
Telefoonnummer: 030-2888573   Telefoonnummer: 030-2808010 

www.fysiotherapielunetten.nl   www.fysiotherapiehetzand.nl  
fysiotherapie@gezondsgu.nl   fysiotherapie@gezondsgu.nl  
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