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Tom Vlerick is Bewegen Op Verwijzing-coach. Hij 

begeleidt maandelijks een twintigtal personen met een 

gezondheidsrisico op weg naar een actiever leven. 

“Het geeft me energie om als Bewegen Op Verwijzing-

coach mensen te begeleiden. Als de huisarts je 

doorverwijst, kost een privébegeleiding 5 euro per 

kwartier. Voor sommige mensen is het zelfs gratis. We 

maken samen een beweegplan: ingebed in je dagelijkse 

leven, haalbaar en op eigen tempo. Meer bewegen is 

niet alleen goed voor onze fysieke gezondheid, het versterkt ook ons mentaal welbevinden. Zo zie ik 

heel wat deelnemers die aangeven dat meer bewegen een positieve werking heeft op hun 

gemoedstoestand en psychisch welzijn. Zelf zie ik dat ook. Ik was altijd al een fervente sporter, tot er 

een periode kwam dat ik het wat rustiger aan moest doen. Ik merkte al snel dat het mentaal ook 

minder ging, ik voelde me minder weerbaar. Dat geef ik ook mee aan mijn deelnemers. Als de 

inspanning ontspanning wordt, dan heb ik met hen een groot doel bereikt.” 

 

Bewegen Op Verwijzing-coach Renzo Frulleux helpt 

mensen met een gezondheidsrisico op weg naar een 

actiever leven.  Hierbij staat hij nauw in contact met 

de huisartsen van de deelnemers.  

“De huisartsen verwijzen de patiënten door, waarna 

zij contact opnemen met mij. Na een intakegesprek en 

het opmaken van een beweegplan, koppel ik terug 

naar de huisartsen. Zo blijven ook zij op de hoogte van 

het begeleidingstraject. De huisartsen verwijzen niet 

enkel mensen met fysieke klachten door, maar ik zie 

ook heel veel mensen met mentale klachten als 

bijvoorbeeld een burn-out. Ik stel voor hen een 

beweegplan op maat op en volg intensief op. Dikwijls 

neem ik ook contact op met de psycholoog van de 

deelnemer om zo de begeleiding meer op maat te kunnen doen. Ik merk zelf dat die sterke 

begeleiding en nauw contact met artsen, psychologen en zelfs diëtisten zijn vruchten afwerpt.  

Tijdens de eerste lockdown had ik een deelnemer met een burn-out die zich zwaar had overwerkt.. 

Intussen is de deelnemers er terug volledig bovenop. We hebben dat stap voor stap aangepakt. Drie 

maand zijn we intensief aan de slag gegaan met een beweegplan en de bijhorende goeie babbels. We 

spraken om de twee weken af. Uiteindelijk hebben we het beweegplan kunnen bereiken waar de 

deelnemer zich goed bij voelde. Hierbij legde ik de focus op beweegmomenten als momenten voor 

jezelf. Dat zijn momenten dat je de deur achter je dichttrekt, alles eventjes achter je laat en geniet. 

Na een drietal maand had de deelnemer volledig door wat ik bedoelde. Ik zag dat we op goeie weg 

waren. Ik sprak met de deelnemer af om drie maand later eens terug te bellen. Ook na die periode 

was de deelnemer nog steeds heel goed bezig. Het gaat erom dat je als Bewegen Op Verwijzing-

coach mensen vooruit kan helpen, daarvoor doe ik deze job.” 
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Lydia Boterberg viel 30kg af dankzij de 

begeleiding van een Bewegen Op 

Verwijzing-coach.  

“Mijn huisarts verwees me door naar de 

dichtstbijzijnde Bewegen Op Verwijzing-

coach. Ik had overgewicht en daar moest ik 

iets aan doen wan ik was niet meer in staat 

mijn huishoudelijke taken te doen, zat te 

veel neer en voelde me niet goed in mijn vel. 

Ik volgde geen dieet, maar ben gewoon 

terug beginnen bewegen. Heel geleidelijk 

aan, op mijn eigen tempo en dat hou ik zo 

makkelijk vol. De coach stelde mij bij het eerste gesprek een heleboel vragen over mijn dagelijks 

leven. Nadien maakte hij een beweegplan op dat ik zonder veel extra moeite kon uitvoeren. Zo 

startte ik met een oefening per dag, daarna kwam er elke keer een oefeningetje bij. Ik werd 

gestimuleerd om een toertje te voet te doen, naar mijn zoon die 100 meter van ons woont. Normaal 

deed ik dat altijd met de auto.(lacht) In kleine stappen, kleine beetjes ben ik stilletjes aan meer gaan 

bewegen. De Bewegen Op Verwijzing-coach legde maandelijks een afspraak vast. Dat verliep vlot 

voor mij. We hadden een goeie babbel en ik was erna altijd extra gemotiveerd. Ik voel me niet alleen 

30kg lichter, ik voel me ook gewoon veel beter in mijn vel. Ik heb terug meer zelfvertrouwen in de 

dingen die ik doe en sta opnieuw positiever in het leven.” 

 

 

 

 


