contact

Wilt u uw kind aanmelden voor dit traject of ons iets vragen?
U kunt contact met ons opnemen via
0118-613072
(elke werkdag van 8.00u - 12.00u)

voorwaarden van het programma

kosten

Het aanleren en eigen maken van een gezonde leefstijl is niet
makkelijk. Uw kind en u zullen dingen anders moeten gaan doen
dan u gewend bent. Om deze reden zijn er een aantal
voorwaarden aan het programma verbonden:

De kosten van het programma Heldhaftig Fit vallen onder
fysiotherapie en diëtetiek en worden vergoed door uw
zorgverzekering, mits de vergoeding voor dat jaar nog niet
eerder is aangesproken voor fysiotherapie of diëtetiek. Om de
kosten voor diëtetiek vergoed te krijgen heeft u een verwijzing
van de huisarts nodig. Voor de vergoeding van de fysiotherapie is
dit niet nodig.

•

Uw kind is minimaal 85% van de lessen aanwezig.

•

Een van de ouders is aanwezig bij de gezamenlijke
voorlichtingsmomenten. De data van deze momenten
zijn bekend bij de start van het programma.

•

Uw kind neemt water mee naar de sportles.

•

Als uw kind iets wil eten na het sporten mag het hiervoor
groente of fruit meenemen.

•

Uw kind is voor het einde van het sporttraject lid van een
sportvereniging en neemt ook actief deel aan
deze vereniging.

•

Wanneer uit de tussentijdse evaluatie blijkt dat er geen of
onvoldoende vorderingen zijn gemaakt, wordt besproken
hoe het verder moet. Dit kan betekenen dat het
programma gestopt wordt, dat er doorverwezen wordt
naar een arts of dat er van u wordt gevraagd hulp via de
JGZ in te schakelen.

info@fysiodauwendaele.nl
www.fysiodauwendaele.nl/heldhaftigfit

Fysiotherapie Dauwendaele
Locatie:
De Combinatie
Pablo Picassoplein 121
4382 KB Vlissingen

Diëtisten Praktijk Ilona Sonke

Locatie:
ParaMedisch Centrum Pauwenburg
Dreesstraat 2
		 4384 DC Vlissingen

heldhaftig fit!

Met het leefstijlprogramma Heldhaftig Fit leert uw kind op een
leuke, speelse manier hoe het gezond(er) kan leven!

heldhaftig fit!
Heldhaftig Fit is een leefstijlprogramma voor kinderen met
overgewicht van 6 tot 13 jaar oud. Tijdens dit leefstijlprogramma
krijgt uw kind meer energie voor leuke dingen, leeft uw kind
gezonder en wordt uw kind fitter.
Uw kind leert op een leuke, speelse manier hoe het voldoende
kan bewegen en gezond en lekker kan eten en drinken. Met de
kinderfysiotherapeut traint uw kind zich fit en met de diëtist gaan
jullie samen op zoek naar een gezond en lekker
voedingspatroon.
Het totale programma duurt 2 jaar. De eerste 6 maanden is er
intensieve begeleiding, gevolgd door controlemomenten
in de 1,5 jaar daarna.

onderzoek/testen

eigen sportkeuze

controlemomenten

Tijdens de intake zijn er een aantal testen die uw kind met de
kinderfysiotherapeut of diëtist gaat doen. De kinderfysiotherapeut
brengt in kaart hoe het er voor staat wat betreft conditie
(spierkracht en uithoudingsvermogen) en motoriek. De diëtist
meet de lengte en het gewicht. Aan de hand van deze gegevens
worden samen met u en uw kind doelen gesteld.

Tijdens het sporttraject van een half jaar bij de
kinderfysiotherapeut, is het wenselijk dat uw kind al op zoek gaat
naar een sportclub zodat er meer dan 1x per week gesport wordt.
Ook kan er bij deze sportclub verder gesport worden als het
sporttraject bij ons ophoudt.

Nadat het sporttraject is afgerond zijn er 4 controlemomenten om
te evalueren of het jullie lukt de gezonde leefstijl vol te houden.

sporttraject
Na de intake en het onderzoek wordt er 6 maanden, 1x per week,
een uur gesport onder begeleiding van de kinderfysiotherapeut
in een van de gymzalen in ‘De Combinatie’. In deze sportlessen
wordt gewerkt aan de gestelde doelen. Er wordt gesport in een
groep van ongeveer 8 tot 12 kinderen. Tijdens deze sportlessen
zijn natuurlijk de individuele doelen van de kinderen belangrijk,
maar ook plezier in bewegen staat centraal.

intake

Opbouw van het sporttraject:

Er wordt begonnen met een intake bij zowel de
kinderfysiotherapeut als de diëtist. Met de kinderfysiotherapeut
wordt bekeken hoeveel en in welke mate er nu wordt bewogen
en gesport. De diëtist zal in kaart brengen wat de eetgewoonten
op dit moment zijn en waar er verbeterpunten liggen.

•
•
•
•

3 maanden sporten
tussentijdse evaluatie
3 maanden sporten
eindevaluatie

U kunt begeleiding krijgen bij de keuze van een sport. Wij kunnen
dan kijken of de sport aansluit bij het niveau. Belangrijk is dat uw
kind een sport kiest die het leuk vindt. Er zijn introductielessen
mogelijk bij sportclubs zodat ervaren kan worden of het een
passende en leuke sport is.

map
Uw kind krijgt bij aanvang van het programma een map. In deze
map staat informatie over een gezonde leefstijl en er worden
door de kinderfysiotherapeut en de diëtist werkbladen
meegegeven die in de map gaan. Deze werkbladen bevatten
opdrachten die uw kind spelenderwijs leren wat een gezonde
leefstijl is. Daarom is het belangrijk dat de map altijd wordt
meegenomen naar de afspraken en sportlessen.

De momenten zijn als volgt verdeeld:
(gerekend vanaf de start van het beweegprogramma)
•

na 9 maanden

•

na 1 jaar

•

na 1,5 jaar

•

na 2 jaar

Tijdens de controlemomenten worden opnieuw de lengte en het
gewicht gemeten. Verder wordt er besproken hoe het gaat met
betrekking tot voldoende beweging en gezond eten en drinken.

