
VAL OP - VAL AF

Een doorlopend 

driemaandelijks beweeg- en 

lifestyleprogramma voor 

volwassenen met overgewicht 

en obesitas.

Begeleiding door  fysiotherapie, 

diëtiek, een coach en een 

mindfulnesstrainer.

VAL OP - VAL AF

Een initiatief van Paramedisch Centrum Duivendrecht

OOK MEEDOEN?

U kunt uzelf rechtstreeks aanmelden of u kunt 
meedoen met een verwijzing naar de 
fysiotherapeut en/of diëtist.
 
Voor een traject van drie maanden betaalt u een 
een eigen bijdrage van 150 euro.
 
De kosten voor de diëtist en fysiotherapie worden 
waar mogelijk vergoed uit de aanvullende en/of 
basisverzekering van uw zorgverzekering. 
Wanneer dit niet het geval is kunnen er voor u 
extra kosten zijn. Dit kunt u vooraf met de 
administratie afspreken. U betaalt mogelijk ook 
eerst uw eigen risico voor de zorgverzekering.
 
Begeleiding door: Tamar Samson, Antoinette de 
Haan en Sandra Scheerder (Mindfulness) van 
Fysiotherapie Duivendrecht, Mieke Schoenmakers 
van De Zoete Appel en Joan Geenswijk van Vita 
Amstelland.

Meer informatie?

Neem telefonisch contact op met het PMCD of 
kom langs voor het maken van een afspraak. U 
krijgt dan een intakegesprek. Hierna bespreekt u 
samen of VAL OP - VAL AF voor u de juiste keuze 
is.
 
Paramedisch Centrum Duivendrecht (PMCD)
Dorpsplein 40
1115 CW Duivendrecht
Telefoon: 020-7704182
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VAL OP - VAL AF

Start als er vijf deelnemers zijn!

- Ik heb zo vaak geprobeerd af te vallen
- Ik krijg altijd blessures als ik sport
- Ik moet gewoon iets eten als ik verdrietig ben, 

of moe
 
Heeft u ook wel eens dit soort gedachten?
U wilt wel afvallen en sporten maar u weet niet 
hoe u moet beginnen.
Een beetje hulp is dan wel zo fijn.
 
Bij vijf deelnemers start het Paramedisch Centrum 
Duivendrecht met een nieuwe groep het 
succesvolle VAL OP - VAL AF programma.
 

Een beweeg- en lifestyleprogramma voor 
volwassenen met overgewicht en obesitas.
Een programma onder begeleiding van een 
fysiotherapeut, een voedingsdeskundige, een 
coach en een mindfulnesstrainer.

Het programma:

• Het hele jaar door
• Minimale inschrijftijd: drie maanden
• Instroom in al gestarte groep mogelijk

U beweegt in een groep waar u inzicht krijgt in uw 
eigen mogelijkheden. U leert uw grenzen te 
verleggen.
 
Het allerbelangrijkste: u leert weer plezier te 
hebben in bewegen.
 
Doe mee aan VAL OP - VAL AF en bouw weer 
een betere conditie op!

 

 

Nieuwe ideeën over eten en 

drinken

Alles wat u eet of drinkt heeft effect op uw 
lichaam. Daarbij gaat het niet alleen over hoeveel 
u eet of drinkt, maar ook over wat u eet of drinkt 
en in welke combinatie. De dietist 
/voedingsdeskundige brengt u op nieuwe ideeën 
en helpt u om het nieuwe eetpatroon vol te 
houden.
 
Doe mee aan VAL OP - VAL AF en bouw een 
nieuw gezonder eetpatroon op!
 

Weet waarom u doet wat u doet

Weet u waarom u te veel eet en niet houdt van 
bewegen? Als u dat weet, wordt het gemakkelijker 
om uw gedrag te veranderen.

• De mogelijkheid om twee keer per week te 
trainen in de oefenzaal van het PMCD

• Per drie maanden zijn er de volgende 
bijeenkomsten:
o 3x met een fysiotherapeut voor een 

trainingsprogramma
o 1x met een coach
o 1x met een mindfulnesstrainer
o 1x met de diëtist/voerdingsdeskundige

• Mogelijkheden tot individuele begeleiding door 
de diëtist/voedingsdeskundige

 

Plezier terugkrijgen in bewegen 

Als u nu zwaar bent of u ervaart beperkingen bij 
bewegen, dan is bewegen misschien een hele 
opgave.

Onder begeleiding van een fysiotherapeut ervaart 
u dat bewegen energie geeft en dat u fitter wordt. 
En door meer bewegen houdt u uw gewicht onder 
controle.
 

Tijdens VAL OP - VAL AF van drie maanden zijn er 
meerdere groepsbijeenkomsten, onder andere 
een met een coach en een met een 
Mindfulnesstrainer. Deze kunnen u helpen beter 
inzicht te krijgen in uw eigen gedrag.
 
U zult merken dat meer mensen tegen dezelfde 
dingen aanlopen. Ervaringen delen maakt het 
makkelijker om iets te veranderen in uw 
levensstijl.
 
Doe mee aan VAL OP - VAL AF en bouw een 
nieuw en gezonder levensstijl op!


