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Doelstelling deelprojecten 

Deelproject 1: 

Onderzoeken implementatie status en bevorderende en belemmerende factoren voor het 
implementeren van Bewegen als Medicijn bij afdelingen van UMCG en Amsterdam UMC 

 

Deelproject 2: 

Ontwikkelen van een hulpmiddel, resulterend in een individueel advies voor patienten over 
bewegen en verwijzing naar een actieve leefstijl interventie 

 

Deelproject 3: 

Onderzoeken van de haalbaarheid van implementatie van Bewegen als Medicijn in de zorg bij 
afdelingen van UMCG en Amsterdam UMC 
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Output 

PIE=M tool 
Individueel beweeg advies 
- In aanmerking leefstijladvies? 
- Voordelen van bewegen, diagnose specifiek 
- Mogelijk verwijzing 
 

 

 
 

 

Individuele scores: 

- Score t.o.v. bestaande normeringen  

- Score op motivatie  

 

Print voor patiënt 
en externen 

E=M tool 
Input  Bewegen 
 BMI 
 Motivatie 
 Begeleiding  



Diagnosegroepen UMCG 

Orthopedie 

• Heupen spreekuur 

• Knieën spreekuur 

•  Enkel-/voeten spreekuur 

 

Revalidatiegeneeskunde  

• Schouder- en algemeen spreekuur 

• Handen spreekuur 

• Voeten spreekuur  

 



Instructie tool “Bewegen als Medicijn” 
Stappen in elektronisch patiënten dossier voor een Beweegadvies 

  

Ga naar: RoQua  (tabblad rechts bovenin patiënt dossier) 

                                                          

Indien de patiënt de vragenlijst NIET heeft ingevuld: 

Ga naar: Vragenlijsten 

  PIE=M toestemmingsverklaring 

Klik op: Direct invullen (rechts onder in scherm) 

Klik op:  Verder  

Vul in: Toestemmingsverklaring samen met de patiënt (klik op klaar) 

Vul in:  PIE=M vragenlijst samen met de patiënt (klik op klaar) 

    

Indien de patiënt de vragenlijst WEL heeft ingevuld: 

Ga naar: Rapporten 

Selecteer: Rapport template: PIE=M Beweegadvies 

Klik op: Link van “niet ingevulde medewerkerslijst” (blauwe link) 

  Selecteer diagnosegroep (en klik op ‘klaar’) 

Bespreek  

met patiënt: 

Het rapport op hoofdlijnen  

  (schrijf eventueel opmerkingen in het open vak) 

Klik op: Rapport aanmaken 

Druk op:  Afdrukken (links boven in scherm) 

 Print (juiste printer geselecteerd? -> geef print mee aan patiënt) 

Druk op: Kruisje rechts bovenin scherm (om af te sluiten) 

  



 







Verwijsopties 

Poli consult UMCG 
 
 

-beweegconsulent 
-GLI 
-reguliere zorg 

-fysiotherapeut 
-leefstijl adviseur   
-sportloket 
-reguliere zorg 

geen verwijzing? 
in het ziekenhuis 

buiten het ziekenhuis 



Verwijsopties buiten het ziekenhuis 



Inhoud leefstijladvies door leefstijladviseur 

• Kennismaking 
• Inventariseren huidige beweeggedrag 
• Wat wil de patiënt veranderen 
• Waarom lukt dat nu niet? 
• Wat zijn belangrijke barrières bij het beweegdoel 
• Wat zijn de motieven van de patiënt voor het beweegdoel 
• Doelformulering lange en korte termijn 
• Bespreken passende strategie om beweegdoel te halen  
• Samenvatten wat is besproken 
• Meegeven extra informatie (websites, apps, externe verwijzing) 



Film: Voorbeeld beweegadvies in de behandelkamer 
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