
Overweeg je een 
vermageringsingreep 
of heb je er een  
achter de rug?
Kies dan voor de multidisciplinaire 
begeleiding via moveUP.

Een diëtist, een psycholoog, een 
kinesitherapeut en een arts volgen je op, 
begeleiden en motiveren je gedurende het 
ganse traject aan de hand van een mobiele 
applicatie en een activiteitsmeter. Dit 
gebeurt door, of in samenspraak met, je 
zorgteam in het ziekenhuis. Indien mogelijk 
betrekken wij ook je huisarts.

“ De ondersteuning van 
het zorgteam gaf me 
een gerust gevoel.
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Een ervaren team
moveUP, reeds jaren een vaste 
waarde in de opvolging van 
mensen na een orthopedische 
ingreep, heeft zich sinds 2020 
gespecialiseerd in de opvolging 
van mensen voor en na een 
vermageringsingreep.

moveUP Coach is erkend op  
www.mhealthbelgium.be, een 
initiatief van de overheid.

Door regelmatig vragenlijsten 
in te vullen krijg je feedback 
van een multidisciplinair team.

“ Via de app krijg ik een 
berichtje als ik goed 
bezig ben. Ik kan er 
ook steeds terecht met 
mijn bezorgdheden.



Via onze informatiemodules 
ontvang je de juiste informatie 
op het juiste moment.

Onze bewegingscoach 
zal je motiveren, alsook 
gepersonaliseerde oefeningen 
en bewegingsadvies sturen. 
We werken hierbij ook met 
een activiteitsmeter om je 
goed te kunnen opvolgen.

“ Het was gemakkelijk 
correcte informatie 
te vinden.
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Kunnen we jou 
helpen?
Bezoek www.sezz.be 
en we contacteren jou.

We kijken er naar uit om samen 
met jou naar een gezonde 
levensstijl toe te werken!

Meer weten?  
Bekijk onze video.

Scan deze QR code of  
bezoek www.moveup.care.

Wanneer starten? 
Idealiter begin je het 
programma op het moment dat 
je in contact komt met het 
zorgteam van je ziekenhuis. 
Je kan ook later met het 
moveUP programma starten 
en vrijblijvend uitstappen 
wanneer je voldoende kennis 
en vertrouwen hebt opgedaan.




