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Zuidwest Samen in beweging!

Yuwa Leefstijlclub coördineert als ‘het an-
dere sportcentrum’ het project. Yuwa is een 
erkend Fit!vak Preventiecentrum en is ge-
kwalificeerd in het begeleiden van mensen 
met een (verhoogd risico op een) chronische 
aandoening. Er wordt ingezet op de verbin-
ding tussen zorg/welzijn en sport. Middels 
een samenwerking tussen Yuwa Leefstijlclub 
en, in eerste instantie AV Sparta en HKV 
Eibernest wordt een laagdrempelig, S&B 
aanbod gecreëerd in Zuidwest. Yuwa Leef-
stijlclub verzorgd daarbij een laagdrempe-
lig START traject van 3-6 maanden.

“De gezondheid van de mensen in de wijk 
gaat mij aan het hart!” aldus Resi Hoog-
endam van de Yuwa Leefstijlclub. “Steeds 
meer mensen bewegen te weinig en worden 
zwaarder...”. Dagelijks voldoende bewegen is 
een belangrijk onderdeel van een gezondere 
leefstijl en heeft veel positieve effecten op 
hoe je je voelt. Daarom heb ik het initiatief 
genomen voor het project ‘Zuidwest Samen 
in Beweging’,  

Met een aantal enthousiaste samenwerkings 
partners is onlangs het project Zuidwest Sa-
men in beweging! gelanceerd. Dit project be-
gint met het START  programma en vindt 
plaats bij Yuwa Leefstijlclub, erkend Fit!vak 
preventie centrum. Een en ander is mede tot 
stand gekomen door de Sportimpuls. Dit is 
een door het Rijk erkende subsidieregeling 
die lokale sport- en beweegaanbieders finan-
cieel ondersteunt bij de opzet van activiteiten.

Laagdrempelige manier
Resi, die al 30 jaar meeloopt in het vak, is 
projectleider en beweegmakelaar. “Ik heb 
ervaren dat mensen het moeilijk vinden let-
terlijk uit hun stoel te komen. Van niets naar 
iets. Vooral van niets naar sporten is een veel 
te grote stap. Ze weten niet waar ze moeten 
beginnen. Met Zuidwest Samen in beweging! 
kunnen en willen we deze mensen op een 
laagdrempelige manier helpen. We zijn deze 
maand met het project begonnen en het is nu 
al een succes. De meeste mensen zeggen na 
een paar weken al dat ze dit eerder hadden 
moeten doen!”

Geen dwang of drang
Het doel van Zuidwest Samen in beweging! 
is niet voor altijd bij Yuwa blijven, maar na 
het START programma  kijken wat bij de 
deelnemer past. Samen met de Leefstijlcoach 
bepalen op welke manier en dat kan op ver-
schillende manieren. Zo kunnen de deelne-
mers zich aansluiten bij een sportvereniging 
of gewoon thuis oefenen of  bij Yuwa Leef-
stijlclub blijven. Resi: “Er staat totaal geen 
dwang of drang achter!”

Deze voucher is goed voor:
• Fitheids check + advies gesprek op afspraak

Bij deelname aan het START programma tevens voor: 
• Na 3, 6 en 12 maanden een evaluatie en voortgangsgesprek met je leefstijlcoach

Voucher
Fitheids Check

t.w.v. €75,-

Zuidwest Samen 
in Beweging!Maak snel een afspraak

want er kunnen slechts
100 vouchers worden
ingewisseld!

070 3671750 of www.yuwa.nl

Niet in te wisselen voor geld.

In gesprek met Resi Hoogendam

Zuidwest Samen
in beweging!
In de Haagse krachtwijk Zuidwest (Escamp) wordt vanaf 1 november 2014 de interventie 
‘Fitness 2.0’ ingezet ter stimulering van het sport- en beweeggedrag bij volwassenen van 
18 jaar en ouder met gezondheid- en/of beweegachterstand en/of ongezond eetpatroon.

Bij Yuwa Leefstijlclub kan ‘jeugd tot 80 jaar’ terecht voor bege-
leiding bij een gezonde leefstijl en afslanken.
Er staan verschillende groepslessen voor jeugd en volwassenen 
in kleine groepen op het rooster: o.a. Fitness, Body Shape, Judo, 

Jiu-Jitsu, Zumba, Spinning, Pilates en Yoga.
Yuwa Leefstijlclub verzorgd tevens presentaties en workshops 
op maat voor bedrijven en organisaties t.a.v. gezonde leefstijl en 
weerbaarheid.

Marian: Ik doe mee om vanuit eigen erva-
ring anderen over de streep te trekken. Merk 
nu al dat het me helpt m’n hoofd leeg te ma-
ken en vrijer te bewegen. 

Pim: Ik ben op aanbeveling van m’n huisarts 
gestart en wil graag op een verantwoorde 
manier afvallen. Ik voel me na 4 keer al een 
stuk fitter!

Peter: Ik ben blij dat ik eindelijk de stap 
genomen heb. 

Gerriet: Mijn doel is wat soepeler te wor-
den. Dat lukt vast wel in deze leuke groep. 

Mila: Fijn om weer nieuwe mensen te leren 
kennen. Ik heb na vier weken al minder last 
van gewrichtspijnen. 

Het START  programma is be-
doeld voor iedereen in en om 
Zuidwest Den Haag tussen de 
18 en 70 jaar die niet aan de be-
weegnormen voldoet. De eerste 
drie maanden wordt 2x per week 
aan de basisconditie gewerkt. 
Daarna wordt geëvalueerd en 
samen met de Leefstijlcoach het 
vervolg bepaald.

Er wordt in het project inten-
sief  samengewerkt door Yuwa 
Leefstijlclub, diverse huisart-
sen, diëtisten en therapeuten, 
de Gemeente Den Haag en 
sportverenigingen.

Meer informatie is verkrijg-
baar via www.yuwa.nl of tel. 
070-3671750.

Foto vlnr (midden Resi en rechts instructrice Agnes)

Enthousiaste deelnemers: 
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Op één dag mochten ze gewoon zoveel be-
wegen als ze normaal deden. Tijdens deze 
‘beweegdag’ verbruikten ze ongeveer 3.000 
calorieën. Dat was 
ook de hoeveelheid 
energie die ze via het 
eten binnen kregen. 
Tijdens de twee an-
dere dagen moesten 
ze zoveel mogelijk 
stil zitten. Hun ener-
gieverbruik werd daardoor gereduceerd tot 
2.000 calorieën. Tijdens een van deze twee 
‘zitdagen’ kregen ze hun gewone menu te 
eten van 3.000 calorieën. Op de andere dag 
werd het menu aangepast zodat energie-in-
name en -verbruik in balans waren. 
Na elke dag werd de gevoeligheid van het 
lijf voor insuline gemeten. Die bleek na de 
zitdag met aangepaste energie-inname 18% 
lager dan na de beweegdag. Na de zitdag, 
waarbij normaal werd gegeten, was de insuli-
negevoeligheid zelfs 39% lager dan normaal. 

Inactiviteit leidt tot gezondheidsrisico’s 
Ook het Nationale Kompas Volksgezond-
heid van het VWS schrijft: Uit onderzoek 

blijkt dat de minst actieve personen over 
het algemeen het grootste risico hebben op 
negatieve gezondheidseffecten. Daarnaast 

staat met redelijke 
zekerheid vast dat 
tenminste 150 minu-
ten matige tot zwaar 
intensieve activiteit 
per week, samen-
hangt met meer ge-
zondheidswinst dan 

een activiteitenniveau dat lager ligt dan deze 
150 minuten. 
Ongeveer een op de vijf (21%) nieuwe geval-
len van beroerte is te wijten aan lichamelijke 
inactiviteit. Te weinig bewegen is ook ver-
antwoordelijk voor bijna 20% van de acute 
hartinfarcten en ongeveer 10% van de dia-
betesgevallen (In ’t Panhuis-Plasmans et al., 
2012). Onvoldoende bewegen (niet voldoen 
aan de NNGB) is in Nederland jaarlijks ver-
antwoordelijk voor - naar schatting - ruim 
8.000 sterfgevallen (ofwel circa 6% van het 
totaal aantal sterfgevallen).

Bron: Cahier ‘Bewegen doet leven’, Stichting 
Bio- Wetenschappen en Maatschappij (BWM)

Veel zitten is
een ‘silent killer’

LEEFSTIJLKRANT MAART 2015

In een recent onderzoek is onderzocht of één dag niet bewegen al invloed heeft op de 
insulinegevoeligheid. Insuline is een hormoon dat de bloedsuikerspiegel regelt. Als je 
lijf niet meer zo gevoelig is voor insuline, dan stijgt de bloedsuikerspiegel. Dat leidt op 
den duur tot diabetes type 2. In dit onderzoek moesten de deelnemers drie protocollen 
volgen, elk protocol op een andere dag. 

Onvoldoende bewegen
is in Nederland jaarlijks
verantwoordelijk voor

ruim 8.000 sterfgevallen

Zuidwest Samen in beweging!

Over zijn beweegredenen vertelt Joost het vol-
gende: “In 2003 kreeg ik last van apneu. Elke 
nacht werd tijdens mijn slaap mijn ademha-
ling opgehouden. Hierdoor werd ik elke och-
tend echt moe wakker. Dit had als gevolg dat 
ik op de dag hazenslaapjes ging maken. En 
wat nog erger was, ik ging slaaprijden. Dat be-
tekent dat ik tijdens het autorijden ook kleine 
dutjes ging doen. Ik was niet alleen een ge-
vaar voor mijzelf maar ook voor een ander. In 
een slaapcentrum heb ik mij toen laten testen. 
De KNO-arts zei dat twintig kilo moest af-
vallen in drie maanden tijd. Ik heb toen mijn 

bourgondische leefstijl vaarwel gezegd en ben 
naar een sportschool gegaan. Ik ben dus uit 
medische overweging gaan sporten.” Bij een 
inmiddels opgeheven sportschool werd een 
plan opgebouwd voor Joost. En in drie maan-
den viel hij twintig kilo af door fitness, con-
ditie trainen en goed eten. Terug bij de KNO-
arts bleek dat alles goed was verlopen. De 
arts zei dat Joost zichzelf had genezen. Joost: 
“Met sporten ben ik toen doorgegaan. Ieder-
een op een sportschool heeft levenslang!”

In september 2012 werd Joost door de reces-

sie werkeloos. Na 32 jaar. Hij was inmiddels 
lid geworden van Yuwa Leefstijlclub. Na een 
cursus werd Joost spinning-instructeur. Het 
leverde hem een parttime baan bij Yuwa op. 
En doet hij nu nog met alle plezier!

Joost beëindigt: “Ik verwacht wel dat de 
deelnemers aan ‘Zuidwest Samen in Bewe-
ging!’ in gaan zien hoe belangrijk bewegen 
voor een mens is. Gezondheidszorg is straks 
niet meer te betalen. De mensen kunnen daar 
zelf wat aan doen door meer- te bewegen. Ik 
zie mezelf als het grootste voorbeeld!”

Joost Visee: “Iedereen op een sportschool heeft levenslang!”

Van apneu patiënt tot
Ambassadeur gezonde leefstijl

Joost Visee (54 jaar) ondersteunt als  Leef-
stijlcoach deelnemers van het project 
‘Zuidwest Samen in Beweging. Joost is te-
vens Ambassadeur Gezonde Leefstijl. In 
deze functie informeert hij mensen over 
een gezondere manier van leven.
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Mensen die af willen vallen wordt geadvi-
seerd om minimaal elk dagdeel 20 minuten 
te bewegen, maar bij voorkeur 30 tot 40 mi-
nuten of meer. We hebben het dan niet alleen 
over sporten, maar over bewegen, ook het re-
creatieve telt mee, zoals fietsen en wandelen.

Welke activiteiten?
Het ACSM en WHO adviseren 3 soorten 
beweeg activiteiten voor een goede gezond-
heid. Het belangrijkste is het dagelijks 30-60 
minuten recreatief 
bewegen. Daarmee 
wordt  wandelen, 
fietsen, hond uitla-
ten, grasmaaien en 
dergelijke activitei-
ten bedoeld. Deze activiteiten zijn belangrijk 
voor de gezondheid van hart- en bloedvaten 
en om voldoende calorieën te verbruiken; we 
zitten immers steeds langer en consumeren 
steeds meer en zoeter.
Als tweede activiteit wordt uithoudings-
vermogen training geadviseerd, 2 à 3 keer 
per week, minimaal 20 minuten per keer.
Voorbeelden van deze conditietraining zijn; 
cardio fitness, joggen, wielrennen, spinning, 
zumba en aerobics. Conditietraining is be-
langrijk voor de conditie van hart- en long-
systeem, het uithoudingsvermogen en de 

conditie van de organen.

De derde belangrijke activiteit die het ACSM 
en de WHO adviseren voor een goede ge-
zondheid is spiertraining. De conditie en 
kracht van onze spieren spelen een belang-
rijke rol in onder andere de bloedsuikerhuis-
houding, in een hoger energieverbruik, ter 
voorkoming van botontkalking, ter voorko-
ming van blessures. Sterkere spieren zorgen 
ervoor dat u weer makkelijker en beter be-

weegt. Het advies is 
wekelijks 2 keer 8 à 
10 spieroefeningen 
voor de grote spier-
groepen. Dit kan in-
gevuld worden met 

bv gymnastiek, poweryoga, fitness, pilates, 
enz.

Hoe blijf ik duurzaam bewegen?
De uitdaging is om een actieve leefstijl duur-
zaam in je leven te verankeren. De eerste 6 
maanden zijn vaak bepalend. Hoe meer je 
in de eerste 6 maan- den beweegt en sport, 
des te groter is de kans dat je het duurzaam 
vol gaat houden. Wat volgens de wetenschap 
hierbij helpt, is samen met iemand gaan spor-
ten en ondersteuning van de familie, beter 
nog samen met hen bewegen. Start gerust 

eens met een dagelijkse familiewan-
deling na het avondeten of in ie-
der geval een van de ouders 
met de kinderen. Zo geef 
je ook nog een prima 
voorbeeld voor de op-
groeiende jeugd.

Nieuwsgierig?
Bent u benieuwd 
naa r  uw bewe-
gingspatroon en 
condit ie? Maak 
gebruik van de vou-
cher met de gratis fit-
heidscheck tw.v. € 75.- 
elders in deze krant.

Hoeveel moet je bewegen?
Kort en krachtig: ELK DAGDEEL
MINIMAAL 10 tot 20 MINUTEN EXTRA!!
De World Health Organisation (WHO) en het ACSM (American College of Sports & Me-
dicine), dé toonaangevende organisaties op het gebied van gezondheid en bewegen, 
adviseren om gezond te blijven minimaal 30 minuten bewegen per dag, in blokken van 
minimaal 10 minuten per keer. Er wordt tevens aangegeven dat meer dan 30 minuten be-
wegen per dag ook een extra positief effect heeft op de gezondheid en het voorkomen 
van chronische aandoeningen, dus maak er gerust 20 of 30 minuten per dagdeel van.

De uitdaging is om deze 
actieve leefstijl duurzaam 
in je leven te verankeren. Armen: “Bewegen is heel

belangrijk voor mensen.”
Fysiotherapeut Armen Ma-
tevosyan is projectgroep-
lid van ‘Zuidwest Samen in 
Beweging!’ En dat is niet zo 
vreemd, want Armen heeft al 
vijf jaar een samenwerkings-
verband met de Yuwa Leef-
stijlclub. Zijn patiënten van 
de Maatschap Fysiotherapie 
Vrederust kunnen binnen 
Yuwa Leefstijlclub oefenthe-
rapie doen. Hier kunnen zij 
gebruik maken van alle fa-
ciliteiten. Armen: “Bij Yuwa 
hebben we meer oefenruimte 
en dat heeft een stimulerende 
werking op mijn patiënten.”

Tijdens de presentatie van 
het project ‘Zuidwest Samen 
in Beweging!’ heeft Armen 
het nut van bewegen door 
mensen uitgelegd. Armen: 
“Ik heb duidelijk gemaakt 
wat bewegen met het mense-
lijk lichaam doet. Bewegen 
is een essentiële factor voor 
een gezonde leefstijl net zo-
als voeding.”
Armen wordt ingeschakeld 
als (potentiële) deelnemers 
lichamelijke klachten hebben 

waarbij nader onderzoek of 
overleg gewenst is. “Als me-
disch ondersteuner van het 
project behandel ik de men-
sen met klachten verder. Of 
kan ik hen verwijzen voor 
een juiste behandeling!”

“Ik denk dat de deelnemers 
van het project ‘Zuidwest Sa-
men in Beweging!’ echt seri-
eus en geduldig bezig zijn,” 
besluit Armen. “Dit gaat 
mooie resultaten opleveren. 

De patiënten van onze prak-
tijk wijzen we ook op het nut 
van het project. Bewegen is 
heel belangrijk voor mensen. 
Het kan niet genoeg gezegd 
worden!”

Fysiotherapie Vrederust is 
gevestigd aan de Vrederust-
laan147 in Den Haag.

Zie www.fysiovrederust.nl.
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Zuidwest Samen in beweging!

Op vertoon van deze bon mag uw zoon 
of dochter twee keer gratis meedoen met 
judo (vanaf 4 jaar), Zumba (vanaf 6 jaar), 
Bootcamp (vanaf 7 jaar) of Martial Mix 
(vanaf 10 jaar).

Zie www.yuwa.nl voor de tijden en maak 
snel een afspraak via: 070 3671750.
Heeft uw zoon/dochter een Ooievaarspas? 
Dan zijn de jeugdlessen meestal gratis. 
Geldig voor de eerste 50 aanmeldingen.

Voucher voor 2
gratis proeflessen

Gratis jeugdlessen
voor meer beweging


