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OOK BIJ EIGENZ GINGEN
ZE MET GEZOND IN
BEWEGING AAN DE SLAG!

KRANT

PROJECTLEIDER
JOSIEN VAN WINGERDEN
OVER GEZOND IN BEWEGING
hoeveel van hen kampt met overgewicht en hoe
ze omgaan met eten en bewegen. Daarop besloten
we voor iedere doelgroep producten te gaan
ontwikkelen. Zo kunnen we beter inspelen op de
ondersteuningsvraag van onze cliënten.”

DIT HEEFT ECHT IETS
LOSGEMAAKT!
Hoe zorgen we er nou voor dat er structureel meer
aandacht komt voor gezonde voeding en meer
beweging? Met die uitdaging gingen diëtisten,
bewegingsagogen en onze collega’s van het
Leercentrum aan de slag. Het resultaat? Gezond
in Beweging! Projectleider Josien van Wingerden
vertelt wat er de afgelopen twee jaar allemaal is
gebeurd, wat er is bereikt en welke vervolgstappen
nu worden gezet.
Wel de wil, niet de middelen
“Het begon allemaal in 2016, met een pilot van de
beweegtas,” blikt Josien terug. “Hiermee wilden
we cliënten meer laten bewegen. Toen bleek dat
de behoefte er wel was, maar dat er te weinig tijd
en middelen waren om dit breder in te zetten.
Gelukkig konden we het Zorgondersteuningsfonds
overtuigen van de nut en noodzaak van dit project
en kregen we een prachtig bedrag aan subsidie
toegekend. Toen konden we echt van start!”
De cliëntwens centraal
De projectgroepleden zijn eerst gesprekken
aangegaan met medewerkers, cliënten en
verwanten. “We waren benieuwd waar nou echt
behoefte aan was. Ook hebben we cliënten een
enquête in laten vullen om te inventariseren

Lanceringsfeesten
Om iedereen te informeren over Gezond in
Beweging, werd in elke regio een lanceringsfeest
georganiseerd. “Daar konden cliënten kennismaken
met alle aspecten van het project”, legt Josien uit.
“Er werden workshops over sporten en koken
gegeven voor cliënten en medewerkers. Ook
werden er presentaties gegeven en werd men
geïnformeerd over de trainingsmogelijkheden,
bijvoorbeeld over gezonde voeding, vanuit het
Leercentrum.”
Tassen en kalenders
Om Gezond in Beweging goed uit te rollen in
alle regio’s, werden drie bewegingsconsulenten
aangesteld. “Zij zorgden ervoor dat de drie
beweegtassen met de beweegposters tussen
de woningen rouleerden, verspreidden de
beweegkalenders en konden specifieke vragen over
bewegen beantwoorden. Verder is er een kookboek
samengesteld in samenwerking met de cliënten
van dagbestedingslocatie De Kwast en er zijn
Ontwikkelingskaarten gemaakt: hoe snipper je ui,
hoe dop je sperzieboontjes en hoe gebruik je een
sinaasappelpers? Nuttig voor elke dag.”
En nu doorpakken!
Gezond in Beweging wordt nu afgerond. Wat is de
volgende stap? Josien: “We willen dit project graag
voorzetten. Een voorbeeld daarvan is het inzetten
van een Leefstijlcoach. Het Expertisecentrum is
druk bezig om dit te realiseren. Om ons doel ‘meer
bewegen en gezondere voeding’ te bereiken, zijn
grote veranderingen nodig die breed gedragen
worden door de hele organisatie. Dat heeft
tijd nodig. We hebben de afgelopen twee jaar
ontzettend veel inzicht gekregen en het heeft
echt wat losgemaakt. Nu moeten we doorpakken,
want het onderwerp is té belangrijk om te laten
verwateren.”
Josien van Wingerden
Projectleider Gezond in Beweging

DE CLIËNT
BEWUST MAKEN
EN INSPIREREN
“We kregen best regelmatig vragen over dit onderwerp”,
vertelt ambulant medewerker Annemijn Meeuwse,
werkzaam bij Eigenz Zeeland: “De één vindt gezond
koken lastig, de ander komt niet toe aan sporten of ze
willen afvallen, maar weten niet hoe. Daarom hebben
we een informatieavond georganiseerd over voeding en
beweging op ons Steunpunt Goes. Het was een enorm
succes – alleen al door de grote opkomst!”
Oei, zoveel cola?!
Er was een gevarieerd en actief programma bedacht.
“We zijn met elkaar gezonde hapjes gaan maken en
gingen samen spelletjes doen op het naastgelegen
schoolplein. Dat zorgde voor een hoop plezier en er
werd lekker bewogen. Ook is de groep met de diëtiste in
gesprek gegaan. Dan blijkt bijvoorbeeld dat veel cliënten
nooit ontbijten of niet zo gezond. Op de vraag hoeveel
frisdrank er wordt gedronken, schrok iemand echt toen
ze alles ging optellen: 1,5 liter per dag! Dan hebben
we nog een cliënt die denkt dat koken veel tijd kost
en dus vaak een pizza opwarmt of bij McDonald’s iets
haalt. Door er met elkaar over te praten, worden ze zich
bewust van hun gedrag.”
Gezonde boodschappen
Het team van Eigenz Zeeland onderzoekt hoe ze hier
verder mee aan de slag kunnen gaan. “Zo was er iemand
die vroeger heeft paardgereden en dat best weer wil
oppakken”, vervolgt Annemijn. “We gaan onderzoeken
hoe wij daarbij kunnen helpen. Met één van de cliënten
deed ik de volgende dag boodschappen: zij ging meteen
een paar van die gezonde hapjes namaken die we de
avond ervoor hadden gegeten. De cliënten inspireren
met gezonde alternatieven, helpt dus echt. Wellicht
kunnen we zo’n avond vaker in Steunpunt Goes
organiseren.”
Beweegkalender
Annemijn kijkt met een positief gevoel op de avond
terug. “We kunnen onze cliënten niet dwingen om
gezond te eten. Maar we kunnen ze attenderen op
gezonde alternatieven of het gesprek hierover aangaan.
We hebben een beweegkalender gekregen en die hangt
nu op het Steunpunt. Daar kunnen we iedere dag ideeën
opdoen. Want je merkt dat samen bewegen niet alleen
gezond is, maar ook meteen een heel sociaal gebeuren
wordt. Echt een leuke aanvulling op het werk dus!”
Annemijn Meeuwse
Ambulant
medewerker
Eigenz Zeeland

Wil je meer weten over Gezond in Beweging, stuur dan een e-mail naar gezondinbeweging@zuidwester.org.

DIE LICHTGEVENDE
BAL IS BIJ ONS
FAVORIET!
In Spijkenisse, aan Marrewijkpad 5, is het team indertijd
direct met de beweegtassen aan de slag gegaan. “Onze
negen cliënten zitten veel,” legt Jacqueline Vermeulen uit.
“En bewegen was tot nu toe vooral een ommetje lopen
of een keertje op de fiets. Ze hebben een vrij laag niveau,
dus ter afleiding lezen we vaak een boekje of gaan met
ze puzzelen. Door die beweegtassen doe je weer eens
wat anders!”
Eerst wat afwachtend
Het blijft overigens een uitdaging om de cliënten in
beweging te krijgen. “Zo’n beweegtas is nieuw, dus eerst
durven ze niet: dan zitten ze een beetje afwachtend of
zelfs angstig toe te kijken. Als er eentje meedoet, haakt
de rest vaak wel aan. Wat ze hier erg leuk vinden is een
spel met knuppels: je hangt een bal met een draad aan
het plafond en die zwaaien ze heen en weer. Zo proberen
ze de knuppels omver te gooien. Wat we verder wel doen,
is balletje over rollen – vooral die lichtgevende bal uit de
tas is favoriet.”

Zet het op de agenda!
Op Marrewijkpad 5 worden de tassen vooral in het
weekend gebruikt. “Door de week is het programma
al best vol”, vervolgt Jacqueline. “En door al die
activiteiten worden sommige cliënten ook wat onrustig.
De afgelopen tijd waren we erg druk met een cliënt
met een heupfractuur. Dan zie je dat het inzetten van
de beweegtassen wat versloft. We gaan het gewoon
standaard in de agenda opnemen, want bewegen is
ontzettend belangrijk. Wij moeten het initiatief nemen;
uit zichzelf doen ze het niet.”

ZO GEBRUIKEN
ZE OP
MARREWIJKPAD 5
DE BEWEEGTASSEN

Ideeën opdoen
Door de tassen is Jacqueline zelf ook op ideeën gebracht.
“Als je op internet zoekt, vind je tal van voorbeelden.
Zo heb ik zelf een soort tennisspel van zachte buizen
gemaakt, dat vonden ze prachtig! Al deden ze het
natuurlijk op hun manier. Het is ook wel een idee hun
ouders of verwanten op de tassen te attenderen. Dan
kunnen zij er in het weekend samen mee aan de slag. Dat
is weer eens wat anders dan een stukje fietsen of een
rondje lopen.”

WORKSHOP VAN EEN
DIËTIST VOOR HET TEAM
VAN DELTABOULEVARD

GEZOND
ETEN
JE KUNT BETER
FRUIT ETEN DAN EEN
SMOOTHIE DRINKEN
De teams van Deltaboulevard 60 en 62 in
Middelharnis staan voor de meest uiteenlopende
uitdagingen als het gaat om voeding en gezondheid.
Dankzij Gezond in Beweging konden ze de
hulp inroepen van een diëtist. Ondersteunend
medewerker wonen Angelique Fabert vertelt: “We
hebben hier acht cliënten wonen met een ernstige
verstandelijke beperking. Drie daarvan kampen met
ondergewicht, eentje juist met overgewicht, er is een
cliënt die bijna diabetes heeft en twee hebben een te
hoog cholesterolgehalte. Dus toen ik las dat we een
workshop konden aanvragen over voeding, leek me
dat perfect voor ons!”

Allemaal nuttige tips
Op de bijeenkomst waren alleen de medewerkers
aanwezig. “De diëtiste heeft ons weekmenu
doorgenomen en allerlei aanpassingen voorgesteld.
Ook gaf ze veel nuttige tips. Zo ontbijten we vaak
met smoothies – lekker gezond, dachten wij. Maar
ze legde uit dat daar heel veel snelle suikers in zitten,
waardoor je bloedwaarden omhoogschieten. Het
is veel gezonder om gewoon fruit te eten. Bij de
cliënten met ondergewicht gaan we nu bijvoorbeeld
roomboter op brood smeren met volle kaas erop, in
plaats van de magere varianten. En we geven een glas
water vóór het eten aan de cliënt met overgewicht.
Daardoor heeft hij sneller een vol gevoel. Het zijn
allemaal kleine aanpassingen, maar je moet ’t maar
net weten.”

Gedeelde verantwoordelijkheid
“Alle informatie hebben we gedeeld in het
multidisciplinair overleg,” vervolgt Angelique. “Dus
ook de medewerkers van de dagbesteding, de ouders
en verwanten zijn hiervan op de hoogte. Want het
heeft pas echt effect als iedereen deze aanpassingen
doorvoert. Verder hebben we contact opgenomen
met een bewegingsconsulent. Die komt binnenkort
in een teamvergadering meedenken hoe we vaker
kunnen bewegen met onze cliënten. Want meer dan
heen en weer lopen naar de dagbesteding of een
ommetje in het weekend, zit er meestal niet in. Dat
moet anders, dus daar willen we nu mee aan de slag!”
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WAT GAAN WE DOEN?
Leg op elke arm of schouder
een pittenzakje. Loop het
parcours en probeer je
pittenzakjes niet te laten
vallen.

WAT HEB JE NODIG?

• pittenzakjes
• parcours

De projectgroep Gezond in Beweging introduceerde
in de zomer van 2017 de beweegkalender en de
beweegtas. Het project is een antwoord op de behoefte
aan meer beweging voor bewoners van Zuidwester. De
bewoners van Doelen 78 in Breda vertellen over hun
ervaring met de beweegtas, de beweegkalender en
sporten en bewegen in het algemeen.
Op Doelen 78 in Breda is weinig nodig om in beweging
te komen. Zodra de beweegtas tevoorschijn komt,
bedenken de bewoners spontaan hun eigen activiteiten
met de inhoud. Melissa schopt de pittenzak na een
paar keer oefenen in een soepele beweging in haar
hand. Yorick laat zien wat je met de elastieken kunt
doen – “We gebruiken ze met krachttraining bij
mijn voetbalvereniging ook”- en Lynn haalt voor de
gelegenheid haar eigen skippybal tevoorschijn om haar
oefening te laten zien. Iedere dag springt ze drie keer
heen en weer door de gang. “Dat is zwaar joh. Daarna
merk je wel dat je brak bent. Ik zit ook iedere dag op
de hometrainer. We hebben er twee in huis en bijna
iedereen fietst erop. Het is echt wel goed voor je. Als je
minder beweegt, word je stijf en voel je je suf.”

DE ERVARINGEN VAN
DIËTIST MARIJKE
NIEUWMAN

STEL HAALBARE
DOELEN DIE
JE VOL KUNT HOUDEN
Het project Gezond in Beweging is vanaf dag één
deskundig ondersteund door twee diëtisten van
Careyn. Een van hen is Marijke Nieuwman. Zij vertelt:
“We zijn bij dit project uitgegaan van de behoeften van
de medewerkers en cliënten. Na een enquête hadden
we een goed beeld van hun wensen. Want de grootste
uitdaging is: dat je met z’n allen, met het hele team en
de driehoek, gezonder wílt eten en meer wílt bewegen!”
Kookboek en weekmenu
Op diverse manieren is bij Gezond in Beweging de
broodnodige kennis gedeeld. “We hebben een kookboek
ontwikkeld, weekmenu’s gemaakt en materialen
samengesteld die medewerkers helpen zelf een gezond
menu samen te stellen. Ook zijn er onder andere
beweegtassen en beweegkalenders gekomen, met leuke

te
nnender
Om het spa je er een
maken, kun
ken.
je van ma
wedstrijd
snelst?
het
pt
Wie loo

De actieve gro
ep van Doele
n 78 in
Breda.

Belangrijk thema
Net als op veel woningen van Zuidwester is ook hier in
Breda bewegen een belangrijk thema. Om op gewicht
te blijven, maar vooral om lekker in je vel te zitten.
Daarom wordt er al veel gesport. Yorick en Yaniv zitten
op voetbal, Kees gaat wekelijks naar de sportschool en
Melissa zat tot voor kort op salsadansen. Daarnaast is
bijna iedereen fan van wandelen en ook het werk van de
meeste bewoners is behoorlijk actief. “Ik ben vandaag
weer achter een ontsnapt schaap aan gerend”, zegt
Yorick, die net als Yaniv en Kees op een boerderij werkt.
Een goede reminder en inspiratie
Kunnen de beweegkalender en de beweegtas dan nog
iets betekenen voor de toch al actieve groep? “We
proberen de beweegkalender er elke dag bij te pakken”,
zegt begeleidster Eline Mak. “Wat niet altijd lukt, moet
ik erbij zeggen. Maar het is wel een goede reminder
en inspiratie. Er worden regelmatig spontaan andere
oefeningen bij bedacht.” “Je kunt bijvoorbeeld met de
dobbelsteen gooien om te zien hoe vaak je een oefening
moet doen”, geeft Yorick als voorbeeld.
Is er een favoriete oefening? “De talentenjacht en de

playbackshow”, zegt Eline, waarmee meteen duidelijk
wordt dat bewegen niet altijd fanatiek sporten hoeft
te betekenen. “In de zomer is het makkelijker om aan
je beweging te komen. We hebben een grote tuin waar
gevoetbald wordt, de trampoline is een perfect middel
om te bewegen en een watergevecht doet het ook altijd
goed.”
Oneindig gebruiken
En in de winter zijn er altijd nog de sporten en de vaste
dagelijkse oefeningen die binnenshuis gedaan kunnen
worden. Skippyballen en fietsen kwamen al voorbij en
daarnaast heeft bewoonster Iris de gewoonte dagelijks
drie keer de trap op en af te lopen. Gaat de groep
ook in het nieuwe jaar door met de beweegkalender?
“Natuurlijk”, zegt Eline. “Het is een doorlopende
kalender, dus we kunnen hem oneindig gebruiken.”

tips voor activiteiten op de woning. Verder werken
we nauw samen met het Leercentrum en gaan we bij
woningen langs. Zo waren we laatst in Oudenbosch,
waar we cliënten hebben bijgeschoold over gezonde
voeding.”
Vijf kilo aardappelen
Bij haar bezoek aan woningen valt Marijke een aantal
zaken op. “Vaak wordt er erg veel gekookt. Voor tien
cliënten is vijf kilo aardappelen echt veel te veel. We
bespreken dan hoeveel gram eten genoeg is. Hoe vaak
mag je patat, cola of chips? Veel medewerkers koken
zoals ze dat thuis ook doen en er zijn veel vastgeroeste
patronen. Dan gaan we met elkaar brainstormen. Want
het heeft pas zin als gezond koken breed gedragen
wordt. Alle neuzen moeten dezelfde kant op!”
Overgewicht te lijf
Er zijn in veel woningen cliënten met overgewicht.
“Soms ligt de oorzaak in medicijngebruik of zijn het
cliënten die zelf niet kunnen aangeven: ‘nu heb ik
genoeg’. En veel ouders willen hun kinderen als ze thuis
zijn lekker verwennen. Dat kan natuurlijk ook door
bijvoorbeeld een stuk te wandelen. Al hoort een taartje
of wat snoepen er op z’n tijd bij. Maar niet vier keer in
de week! Er is zóveel aanbod van ongezond eten, dat het
steeds moeilijker wordt om ‘nee’ te zeggen. Zelfs als de
wil om af te vallen er is.”
Kleine aanpassingen
De gouden tips van Marijke? “Voer veranderingen door
die je echt vol kunt houden. Doe liever twee dingen

Diëtiste Marijke
Nieuwman
heeft veel handig
e tips over
gezonde voeding.

structureel en goed, want zelfs met kleine aanpassingen
is gewichtsverlies al mogelijk. Geef water bij het
eten in plaats van frisdrank. Kijk eens kritisch in alle
keukenkastjes. Werk met een boodschappenlijstje voor
het overzicht. Kies voor vers in plaats van zakjes en
pakjes. Bied de keus uit twee gezonde vleeswaren in
plaats van worst en paté. Om dit te bereiken, hebben
we elkaar nodig: teams en collega’s, cliënten, maar ook
ouders en verwanten. Dit soort veranderingen kosten
tijd, maar zijn hard nodig. In het belang van onze cliënten
– want zij kunnen die keus vaak zelf niet maken.”
Marijke Nieuwman
Diëtiste

ZO PAST LINDSEY
LEIJS GEZOND IN
BEWEGING TOE

SALADES MAKEN
IS LEUK
ÉN LEKKER!
Met z’n allen praten over gezonder eten en meer
bewegen. Dat deden de cliënten van Eigenz in
Goes. Ook Lindsey Leijs bezocht de avond. Ze
vertelt: “Van mijn begeleider hoorde ik dat dit
werd georganiseerd. Omdat ik best bezig ben
met mijn gewicht, leek het me wel wat. We
waren met een stuk of tien en kregen uitleg over
gezonde voeding. Ook gingen we met elkaar
oefeningen doen; dat vond ik erg leuk.”
Cola, cola en... cola
De diëtiste gaf de groep veel uitleg over gezonde
voeding. “Stiekem weet je het eigenlijk wel”,
vervolgt Lindsey. “Maar het is lastig om het in
de praktijk ook echt te gaan doen. Toch heeft
het me wel wakker geschud, vooral omdat ik erg
veel blikjes cola drink. Misschien ben ik wel een
beetje verslaafd aan suiker. Het heeft er ook mee
te maken dat ik alleen woon. In je eentje is koken
gewoon niet zo leuk. Daarom haal ik vaak kanten-klaar, al weet ik best dat dat niet zo gezond is.”

WIST JE DAT...
...WANNEER JE EEN JAAR LANG
IEDERE DAG TWEE KOEKJES
MINDER EET, JE 5 KG AFVALT?

DE MOTOMED ZET ZE
ÉCHT IN BEWEGING
Salades en sporten!
Tijdens de avond heeft Lindsey opgeschreven wat
ze allemaal wilde veranderen. “Ik ben nu meer
voor mijzelf aan het koken. Vooral salades vind
ik erg lekker en ook leuk om te maken: met feta,
mozzarella of pastasalade. Ook zette ik op het
briefje dat ik meer wil gaan bewegen. Daarom ga
ik één keer per week naar de sportschool. Van
tien tot elf op woensdagochtend. Dat houd ik tot
nu toe echt vol!”
Stoppen met roken
Lindsey merkt dat iedere dag gezond eten toch
wel lastig is. “Op het papiertje staat: één blikje
cola per dag. Maar dat is moeilijk hoor, vooral
als ik niet zo goed in mijn vel zit. En ik ben ook
nog gestopt met roken! Alles bij elkaar best
heftig. Eigenlijk zou ik nog wel een keer naar zo’n
bijeenkomst willen, want je gaat er toch bewuster
door leven. Daarom is het goed dat ik ben gegaan
– ook al lukt niet alles in één keer.”

LOKAAL 2 HEEFT
VEEL PLEZIER VAN DE
MOTOMED
Als je gezond wilt zijn en soepel wilt blijven,
dan is bewegen erg belangrijk. Lokaal 2, een
dagbestedingslocatie in Spijkenisse, ging daarvoor
de MOTOmed gebruiken. Ellen Krommenhoek,
medewerker dagbesteding, vertelt enthousiast:
“Onze MOTOmed staat op een vaste plek in het
lokaal, zodat hij opvalt en wij ons er steeds van
bewust zijn hoe belangrijk en leuk dit apparaat
is voor onze cliënten. Want als je wilt bewegen,
wat is er dan leuker dan kilometers maken op de
MOTOmed?”
Het apparaat is op verschillende manieren toe te
passen, legt Ellen uit. “Het kan vanuit je stoel en
zelfs vanuit een aangepaste stoel. Op die manier
kan de cliënt zijn beenspieren oefenen. Je kunt
kiezen uit zelf trappen, maar ook gebruikmaken
van de trapondersteuning. Wat snelheid betreft is
de MOTOmed in te stellen naar ieders persoonlijke
voorkeur. Het grootste voordeel? Zelfs als het
regent, heb je gewoon de mogelijkheid om te fietsen
– zonder dat je nat wordt!”
Ellen vindt de fiets echt een aanwinst voor de
dagbestedingslocatie. “Wij zien dat een cliënt bij ons
op het lokaal al snel zeven kilometer fietst in een half
uur tijd. Echt iets om trots op te zijn! Degenen die in
het bezit zijn van een MOTOmed boffen maar. Want
zij hebben de mogelijkheid om een gezonder leven
te bieden aan hun cliënt.”
Ellen Krommenhoek
Medewerker dagbesteding Spijkenisse

BEWEGEN BIJ DE
BELEVINGSGROEP
VAN DAGBESTEDING
HELLEVOETSLUIS

EEN GROTE GLIMLACH
ALS HET LUKT!
Hoe ga je bewegen met cliënten die ernstig lichamelijk beperkt zijn? De
Belevingsgroep van dagbesteding Hellevoetsluis gebruikt daarvoor de beweegtassen.
Medewerker dagbesteding Sven Wemelsfelder deelt zijn ervaring: “Het is in deze
groep echt van belang dat wij onze cliënten stimuleren te bewegen. Anders zitten ze
de hele dag stil. Het is dus erg fijn dat we nu de beweegtassen hebben. Er zijn drie
thema’s: balgevoel, veerkracht en horen/zien/voelen – die tassen rouleren. In de tas
‘balgevoel’ zit bijvoorbeeld een bal met een belletje erin. Dan zien ze bal niet alleen
rollen, ze horen het ook.”
Krachttraining
“Een van onze cliënten ligt op bed”, vervolgt Sven. “Dan schuif ik daar een tafel naast
en zet er plastic flesjes op. Die moet hij met de bal proberen om te stoten. Als dat lukt
en ze vallen kletterend op de grond, dan juicht iedereen en verschijnt er een grote
glimlach op zijn gezicht. In de tas ‘veerkracht’ zit een trektouw aan een elastieke band.
Die maken we vast aan het plafond zodat de cliënten eraan kunnen trekken. Daarmee
trainen ze hun armspieren en je ziet dat ze ervan genieten. Soms komt iemand nors
binnen en dan kan zo’n oefening een positieve invloed hebben op zijn gedrag.”

“NU IK BEN
AFGEVALLEN,
MAG IK OP
PAARDRIJLES”
Op Thorbeckelaan 1b in Spijkenisse willen drie
van de negen bewoners afvallen. Of dat ook lukt?
Medewerker wonen in Spijkenisse, Mirjam van der
Have vertelt: “We zijn er al een hele tijd mee bezig.
Maar wat we ook probeerden, niets werkte. Toen heeft
een collega van ons, die zelf flink is afgevallen, een
menu samengesteld. Dat is koolhydraatarm, met veel
verse groenten en vis. Er wordt hier dus ’s avonds voor
de drie bewoners met overgewicht apart gekookt.”
Slank is gezond
Elisa is één van hen. “Van de dokter moest ik twintig
kilo afvallen voor mijn gezondheid. Ik ben veel water
gaan drinken, krijg shakes, repen en ander avondeten.
Ik vind het heel fijn dat de leiding mij helpt en er ook
op let; zij snappen dat het moeilijk voor me is.” Mirjam
beaamt dat: “Soms vind ik weleens een chocoladewikkel
in de prullenbak en dan is het excuus ‘ik had een
stuiterdag!’. Maar dat mag natuurlijk niet te vaak
gebeuren. Toch vind ik dat Elisa er ontzettend goed
op let. We waren vorige week op vakantie, zo’n all
inclusive-reis met buffetten. Dan vroeg Elisa heel netjes
wat nou wel of niet een gezonde keuze is.”

Ja, gevangen!
De begeleiders van de groep raakten door de beweegtassen ook geïnspireerd. Sven:
“We hebben zelf ook een spel bedacht: dan gaan we in een kring zitten en houden
allemaal de punt van een groot doek vast. Door je armen te bewegen, rolt de bal van
de ene plek naar de andere. Met sommige cliënten kunnen we ook de bal overgooien.
Als het vangen en gooien na flink wat oefenen lukt, zijn ze echt blij! Het is overigens
wel fijn dat we hier op de dagbesteding hulp hebben van vrijwilligers. Zo kunnen we de
cliënten meer één-op-één begeleiden. Daar genieten ze van.”
Samen aan de slag
Naast de hulpmiddelen uit de beweegtassen is er in de groep ook op andere manieren
aandacht voor bewegen en gezond eten. “We hebben een MOTOmed voor de
beenspieren, een sjoelbak voor de armspieren en een duofiets. Zeker bij mooi weer
is dat heerlijk! Verder maken we af en toe smoothies: de één snijdt fruit, een ander
helpt met de blender – dat doen we echt samen. En we gebruiken de beweegkalender.
Aan de tips die daarop staan, zie je dat het helemaal niet ingewikkeld hoeft te zijn om
gezond te eten en meer te bewegen. We zijn er heel blij mee!”

Hoera, jarig!
Er zijn natuurlijk dagen waarop je niet op gezond eten
hoeft te letten. “Gisteren was ik jarig!” vervolgt Elisa blij.
“Toen heb ik lekker frietjes gegeten en taart. Maar op
‘gewone’ dagen, als de anderen patat eten, dan krijgen
wij groentefrietjes.” Spontaan komt Stephanie bij het
gesprek staan. “Ik krijg last van mijn buik als ik vet eten
of patat eet, dus daar let ik echt op. Ook kan ik niet
tegen gekruid eten. Soms vind ik opeens dat ik wat te
dik ben, dan ga ik er op letten: veel water drinken en
door de weeks niet snoepen. Behalve natuurlijk als Elisa
jarig is!”

zwart paard. Want op haar ben ik een beetje verliefd.”
Behalve hard werken op de manege, gaat Elisa ook nog
naar de sportschool. “Ik doe medische fitness, onder
begeleiding van een fysiotherapeut, met als doel af te
vallen. Een uurtje per week op woensdag. Het helpt ook
dat papa en mama er helemaal achter staan. Zij helpen
mij met opletten als ik thuis ben.”

Het menu
Elisa kan het nieuwe dieet goed volhouden. “Eigenlijk
vind ik alles lekker, alleen het brood mis ik een beetje. Ik
vind roerbakgroenten erg lekker, aubergine en gevulde
paprika. Mager gehakt smaakt net zo als gewoon
gehakt.” Mirjam vult aan: “Ze maken iedere avond al de
salade of groente-omelet voor de lunch van de volgende
dag. Het dieet is voor ons een behoorlijke investering.
Die shakes en repen koop ik als ze in de aanbieding zijn.
De rest van de boodschappen doen we nu bij de Lidl om
te bezuinigen. Het zou mooi zijn als hier een ‘potje’ voor
zou zijn, want het zijn best veel extra kosten.”
Mooie beloning
Hoe Elisa het dieet volhoudt? “Ik kon een beloning
verdienen. Want als ik twintig kilo ben afgevallen, mag
ik op paardrijles – dat is nu! Ik ben dol op paarden, want
vier dagen in de week werk ik op de manege. Dat is
zwaar werk hoor! De stallen uitmesten, kruiwagens met
poep rondrijden, hooinetten vullen en ophangen. Het
zou heel leuk zijn als ik op Caviera mag, een

Elisa is al twintig kilo afgevallen.

Gezond in Beweging was één van de initiatieven binnen het projectenprogramma Route2020 van Zuidwester, met als doel waardevol leven voor iedereen.
Deze krant is mede mogelijk gemaakt door het Zorgondersteuningsfonds.

