
D I A B E T E S   
I N   

B E W E G I N G
De basis  voor  een f i t te  toekomst

Voor  suikerpat iënten d ie  act ie f  wi l len  werken 
aan een f i t  bestaan.

Diabetes  in  Beweging geeft  u  h ierbi j  
professionele  begele id ing.

Het is als diabetespatiënt extra belangrijk

gezond te leven omdat diabetes het risico op

hart- en vaatziekten vergroot. 

Een gezonde levensstijl met goede voeding

en beweging zijn daarom sterk aan te raden.

Kies voor een gezonde levensstijl en 

voel u goed. Diabetes in Beweging geeft u

daarbij steun in de rug. 

positieve effecten op suikerziekte

bij gezond bewegen:

• betere werking van insuline

• minder tabletten of insuline nodig

• minder kans op complicaties op

lange termijn (hart, bloedvaten,

nieren en ogen)

• gewichtsvermindering

• fitter gevoel
VERENIGING TOPF YSIOTHERAPIE

 



Diabetes in beweging
Regelmatig bewegen is goed voor iedereen; voor

jong en oud, gezond of chronisch ziek. Naast de

algemene voordelen van bewegen -verbetering van

conditie en kracht- stimuleert bewegen de werking

van insuline bij diabetespatiënten. 

Voldoende beweging is een must, u bent gezonder 

en voelt zich beter. Het is niet voor iedereen

vanzelfsprekend om er een goede levensstijl op na te

houden. Om als diabetespatiënt structureel aan uw

gezondheid te werken, kunt u een beroep doen op

Diabetes in Beweging. 

Coaching- en trainingsprogramma op maat
Diabetes in Beweging geeft u professionele

begeleiding voor een verantwoorde levensstijl. 

Het is een coaching- en trainingsprogramma op maat.

De basis voor een bewust leefpatroon dat bij u past.

Het uitgangspunt voor een fitte toekomst. 

Samen werken we aan uw gezondheid
Het team Diabetes in Beweging werkt samen met

uw huisarts, specialist en eventueel diëtist die zijn

gespecialiseerd in het begeleiden van diabetes-

patiënten. Het team helpt u op verantwoorde wijze

om een gezonde levensstijl te ontwikkelen: 

• door een fysiofitheidscan gericht op diabetes

• stimulering van veilige en verantwoorde

lichamelijke inspanning 

• en als u dat wenst: advies en begeleiding voor een

gezond voedingspatroon.

Zo kunt u complicaties en gezondheidsrisico’s

verminderen. 

De werkwijze 
Na de intake en fysiofitheidscan wordt u ingedeeld

in een behandelgroep. Informatie-avonden en

regelmatige tussentijdse evaluaties over uw

gezondheidstoestand maken structureel onderdeel

uit van het programma.

Door te werken aan uithoudingsvermogen, spierkracht en
een gezond gewicht neemt de kans op onder andere

hart- en vaatziekten en botontkalking af.

Bundeling  van  kennis  en  kracht

De Vereniging Topfysiotherapie® is een bundeling van

kennis en vaardigheden van een

selecte groep fysiotherapeuten-manueeltherapeuten.

Met een regionaal netwerk en onderlinge

samenwerking kunnen wij u nog beter van dienst zijn.

In vertrouwde handen

De Vereniging Topfysiotherapie® garandeert u

hoogwaardige zorg op het gebied van 

fysiotherapie en manuele therapie. 

Tevens verzorgt de vereniging specifieke 

coaching- en trainingsprogramma’s om een gezonde

levensstijl te bevorderen.

Alle aangesloten praktijken werken volgens de

nieuwste inzichten die in het vak gelden.

 


