
 

“Bij een gezonde leefstijl kan de gemiddelde Nederlander  

tien jaar langer in goede gezondheid leven.” 

Rotterdamse hoogleraar Johan Mackenbach 

 

Durft u de uitdaging aan om gezonde keuzes te maken, oude gewoontes te door 

breken en een nieuwe weg in te gaan……. 

Wilt u voorkómen dat u een hart- en vaatziekte of suikerziekte gaat krijgen of heeft u 

een hart-vaatziekte, suikerziekte, hoge bloeddruk, een hoog cholesterol of fors 

overgewicht en bent u bereid om aan uw leefstijl te werken zodat u langer en gezonder 

kunt leven… Kom dan naar de 

Leefstijlcursus in de Huisdokter ! 

In een kleine groep komt oa aan de orde: 

o Wat is een gezonde leefstijl en wat is er te verbeteren ? 

o Waar doe ik het voor; wat is mijn motivatie ?  

o Wat zijn mijn valkuilen en strategieën ? 

o Lekkere trek en moeilijke momenten 

o Het maken en het uitvoeren van een persoonlijk plan 

o Volhouden en terugvalpreventie 

Wat levert de cursus op? 

o U wordt zich meer bewust van uw eigen gedrag 

o U leert meer over voeding, beweging en stressreductie  

o U leert de kracht van aandacht te gebruiken 

o Meer Gezondheid ! oa ook door betere waardes van het bloed, bloeddruk   

en gewicht. 



In deze cursus zal, naast voorlichting, uw eigen inbreng van belang zijn.                  

Het doel is om samen verder te komen naar méér gezondheid.                                     

U krijgt ook opdrachten voor thuis mee. In elke bijeenkomst zal een korte 

aandachtsoefening plaatsvinden. Dit draagt bij tot een positief effect in 

bewustwording. 

Deze cursus wordt geleid door Marian Nillesen, POH  en leefstijlcoach van de 

Huisdokter en Astrid Holweg, diëtiste. Verder met medewerking van Tim Peeters, 

fysiotherapeut en AnneMarie Wiltingh, Mindfulnesstrainer.  

Data  2014/2015  :    11 nov. - 25 nov. – 9 dec. -16 dec.- 6 jan. - 20 jan 

op  dinsdagen:                    17 mrt. – 9 juni – 15 sept. – 10 dec. 2015  

    (data onder voorbehoud)   

Tijd en plaats:      19.30  tot 21.00 uur in de Huisdokter. 

Kosten:      € 90,- totaal incl. koffie/thee en cursusmateriaal  

(+ een gedeelte wordt gedeclareerd bij uw zorgverzekering) 

 

Indien u mee wil doen met de leefstijlcursus meldt u zich dan aan: 

vóór 1 november 2014,  via onderstaande strook of mail: Marian@dehuisdokter.nl.  

U krijgt bericht wanneer de cursus start. Bij vragen kunt u contact opnemen met 

Marian Nillesen op tel nr. van de Huisdokter 7600020.  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

     0      Ja, ik wil meedoen met de leefstijlcursus, en meld mij hierbij aan: 

 

Naam:   : 

Geb. datum  : 

Tel. nr:  : 

 Emailadres  : 

                      

  Tnv Marian Nillesen 

mailto:Marian@dehuisdokter.nl

