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Wilt u zelf ervaren dat bewegen en gezond leven heel prettig kan zijn? 
Maar weet u niet goed hoe te beginnen? Wij dagen u uit! 

Voor mensen die bekend zijn met astma, COPD, diabetes, aandoening 
aan hart/bloedvaten of mensen met een verhoogd risico op het krijgen 
van hart-/vaatziekten en diabetes 

DE challenge

voor w ie?

Informatieavond 

zeeland in beweging challenge 

 

woensdag 1 november 2017 

aanvang 19.30 uur 

adres: schenge 4 | middelburg

nieuwe datum
 

woensdag 

29 november 2017



IIn de huisartsenpraktijk zien we hoe belangrijk het is dat mensen regelmatig bewegen, en dat dit in 
combinatie met gezonde voeding een zeer gunstig effect heeft op veel chronische aandoeningen. 

Ook zien we in de praktijk dat de drempel om in beweging te komen vaak erg hoog is, en daar willen we met 
de Zeeland In Beweging Challenge verandering in brengen! Samen met u wordt er gekeken naar haalbaar 
doel wat uw gezondheid kan verbeteren. En in 5 maanden willen we hier samen naar streven. Uit de vorige 
edities van de Zeeland In Beweging Challenge is gebleken dat samen met anderen een doel halen, 
motiverend werkt, met name om het vol te houden! De reden voor mensen om mee te doen aan deze 
leefstijlchallenge kan erg variëren. Meer energie krijgen kan een doel zijn, maar ook het verlagen van 
bloedsuikers, cholesterol of gewichtsverlies. Een andere reden kan zijn om de spieren aan te sterken of om 
fit te blijven.  

het effect van bewegen

waarom  een leefstijlchallenge

s t i c h t i n g  z e e l a n d  i n  b ew e g i n g  

wat houdt  deze challenge in?

Nadat de inschrijvingsperiode is afgelopen beginnen we met een conditietest om uw nivo te bepalen. U 
bepaalt zelf uw doel, wij testen en evalueren vooraf , of het voor u haalbaar is om in combinatie met 
wandelen uw doel te bereiken. En stellen zo nodig uw doel bij! Een keer per week  is er een wandeling voor u 
georganiseerd vanuit de huisartsenpraktijk, onder begeleiding van een zorgprofessional, 
 praktijkondersteuner, huisarts, fysiotherapeut, doktersassistente, leefstijlcoach, een diëtiste of een 
vrijwilliger. Tussentijds wordt er aandacht besteedt aan gezonde voeding, en met simpele tips en tools kunt u 
thuis aan de slag.  Halverwege de challenge evalueren we de haalbaarheid van uw doelen indien dit nodig 
blijkt. Aan het einde van de challenge wordt u weer getest en wordt er gekeken of uw doel is gehaald! 

 De Challenge wordt feestelijk afgesloten met een mooie wandeling op een mooie locatie. Op deze feestelijke 
afsluitdag  kunnen er verschillende afstanden gewandeld worden, deze zijn 3km-5km-12km-21km-30km. U 
kunt zelf bepalen aan welke afstand u wilt meedoen!   


