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Ondersteuning aangepast aanbod

• In revalidatiecentra

• Toeleiding en sport

• Fysiek

Project 

G-sportcoaches

• Persoonlijk

• Alle doelgroepen

Toeleiding 

G-sport 
Vlaanderen



G-sportcoaches in de 
revalidatiecentra



Wekelijks sportmoment

Start  

Contact clubs

Eigen initiatieven 

Opvolging

Externe coaches  
(initiaties)

Sportdag

Aanspreekpunt + Clubbezoeken



Wekelijks sportmoment
met G-sportcoach

Vandaag  

Contact clubs

Eigen initiatieven 

Opvolging

Externe coaches  
(initiaties)

Sportdag

Aanspreekpunt + Clubbezoeken





Aanpak / programma 

Intakes

Overleg 
teams

Clubbezoek
Opvolging & 

feedback 
team

Sportsessies/ 
initiaties / 

sportdagen



• Hoe tot bij G-sportcoach 

→ wekelijkse staf = agendapunt 

→ Visibiliteit = sportfilmpjes op tv / poster op deur 

→ Sportsessies met G-sportcoach 

• Wanneer? Tegen het einde van het revalidatietraject, naderend ontslag 

om eerste voorstel te kunnen aanbieden en overlopen nog voor einde 

revalidatie. Net op het einde tijdens eerste weken thuis wordt het 

clubbezoek (idealiter) ingepland. 

• Samen met familie / online / live / individueel / met Kine / …

Intakes i.f.v. doel 

Intakes

Overleg 
teams

Clubbezoek
Opvolging & 

feedback 
team

Sportsessies/ 
initiaties / 

sportdagen



• Standpunt therapeuten / arts 

• Goedkeuringen

• Contact club + afspraak 

• Contact revalidant

• Clubbezoek

Overleg teams → clubbezoek

Intakes

Overleg 
teams

Clubbezoek
Opvolging & 

feedback 
team

Sportsessies/ 
initiaties / 

sportdagen



• Reflecteren clubbezoek 

• Start opvolgtraject 

• 3, 6, 12 en 18 maand opvolging 

• Gesprek hoe het gaat 

• Geen sport = welke vorderingen (Praktisch, medisch,..)

Opvolging

Intakes

Overleg 
teams

Clubbezoek
Opvolging & 

feedback 
team

Sportsessies/ 
initiaties / 

sportdagen



Wekelijks sportmoment ifv meer vraag tot toeleiding

Intakes

Overleg 
teams

Clubbezoek
Opvolging & 

feedback 
team

Sportsessies/ 
initiaties / 

sportdagenMaandthema’s

Iedereen die 
dan kine heeft

Elke week

Ambulanten en hospitalisatie door elkaar

10-20 deelnemers

Alle “vrije pt”

Zelf komen / halen

Valrisico = 1-1 begeleiding 

Alle beschikbare kine’s + 
studenten + 1 kine ambulanten

Minder therapeuten = meer rolstoelsport

Flexibel!



• Vertrouwen 

• Gezond actief blijven (bewegen en sporten) – verantwoord 

• Lotgenoten, sociaal aspect  

• Tempo reguliere circuit te hoog 

• Brug revalidatie en inclusieve aanbod 

• Kennis trainers / lesgevers – begeleiding 

• Materiaal onvoldoende aangepast

• Gezondheidsvoordelen mentaal, fysiek, omgeving 

Waarom is aangepast aanbod zo belangrijk?



Cijfers G-sportproject



G-sportproject



Interesse in een samenwerking met de revalidatiecentra?

G-sport Vlaanderen is aanspreekpunt voor revalidatiecentra :

- Pellenberg (Leuven)

- Revarte (Antwerpen)

- Jessa (Herk-de-Stad)

- Inkendaal (Sint-Pieters-Leeuw)

- UZ Gent

- BZIO (Oostende)

- AZ Sint-Jan (Brugge)



Individuele toeleiding 
G-sport Vlaanderen



Toeleiding G-sport Vlaanderen







• Minderjarigen

• Groep 1: Ik beweeg regelmatig / ik beoefen al een sport en wil 

graag meer sporten / een andere sport leren kennen

• Groep 2: Ik beweeg te weinig en ben op zoek naar een 

recreatieve sportactiviteit maar weet niet waar te zoeken

• Groep 3: Ik beweeg te weinig en ben al een tijd op zoek naar een 

(recreatieve) sportactiviteit maar vind niets

• Groep 4: Ik beweeg weinig, te weinig of niet en wil het doen voor 

mijn gezondheid of na advies van mijn arts of therapeut

➔INDIVIDUELE TOELEIDER

➔ AUTOMATISCHE MAIL

Verschillende vragen en noden



• Minderjarigen (79)

• Groep 1: Ik beweeg regelmatig / ik beoefen al een sport en wil 

graag meer sporten / een andere sport leren kennen (17)

• Groep 2: Ik beweeg te weinig en ben op zoek naar een 

recreatieve sportactiviteit maar weet niet waar te zoeken (24)

• Groep 3: Ik beweeg te weinig en ben al een tijd op zoek naar een 

(recreatieve) sportactiviteit maar vind niets (2)

• Groep 4: Ik beweeg weinig, te weinig of niet en wil het doen voor 

mijn gezondheid of na advies van mijn arts of therapeut (14)

136 vragen sinds 19 mei



• Intakegesprek plannen 

• Informatie verzamelen : clubzoeker 

• Informatie bezorgen 

• Opvolging

In 4 stappen naar sport- of beweegaanbod




