Het SportMedisch Centrum
is er om de huisartsen
mee te ondersteunen in
hun preventieve taak om
mensen meer te laten
bewegen.

Windy Lycke (links) en
dr. Ellen Van Puyvelde
(rechts): “De doelstelling van
ons SportMedisch Centrum?
Mensen enthousiasmeren om
gezonder te worden, volgens
hun eigen mogelijkheden
en doelstellingen, op een
medisch verantwoorde
manier.”

NIEUW SPORTMEDISCH CENTRUM
ONDERSTEUNT MENSEN OM HUN
KRACHT TE ONTDEKKEN
“Iedereen heeft de kracht in zich om zich beter te voelen.

Wij willen mensen helpen om die kracht te ontdekken”,
klinkt het in een dubbelinterview met sportarts
dr. Ellen Van Puyvelde en projectmedewerker Windy Lycke.
Beiden zijn mee enthousiaste drijfveer achter de opstart van het SportMedisch
Centrum in het Medisch Centrum Maria Middelares in Gentbrugge.
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I

n onze huidige samenleving zien
we een spanningsveld tussen de
actuele trend naar sportieve uitdagingen enerzijds en het leiden
van een sedentair bestaan anderzijds. De sportcentra, personal coaches
en gelijkaardige initiatieven schieten
als paddenstoelen uit de grond. “Niets
mis mee,” klinkt het bij
dr. Van Puyvelde, “maar de mensen die
écht baat hebben bij beweging, voelen
er zich niet door aangesproken.”

roken. Voor de andere gaat het om
(nog) sportiever leven en het verbeteren van de conditie. Nog anderen willen
alerter leven met meer beweging en
een hogere slaapkwaliteit.”

De infrastructuur, kennis en ervaring is meer dan aanwezig. “Dankzij
onze multidisciplinaire benadering
garanderen we bovendien een holistische aanpak en opvolging. Volgens
de noden van de patiënt zal een arts,
diëtist, kinesitherapeut, podoloog of
een andere discipline ingeschakeld
→ Ontdek je kracht
worden. Mensen kunnen op eigen
Laat dat nu een van de speerpunten zijn initiatief of op aanraden van hun arts
van het nieuwe SportMedisch Centrum: aankloppen. Het centrum staat open
mensen enthousiasmeren om gezonvoor iedereen”, vertelt dr. Van Puyvelde.
der en ‘fitter’ te worden, volgens hun
“De beweegredenen kunnen preveneigen mogelijkheden en doelstellingen, tief van aard zijn, maar uiteraard vindt
op een medisch verantwoorde manier. ook wie al sportief is, zijn gading in het
“Fitter is een woord dat vele ladingen
SportMedisch Centrum: sportmedische
dekt”, stelt Windy Lycke. “Voor de ene keuringen, maximale inspanningstesgaat het om een gezonder leven met
ten, optimaliseren van sportprestaties,
meer beweging in combinatie met
het kan allemaal.”
evenwichtiger eten en bv. stoppen met
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“We willen met elke persoon bekijken
wat zijn of haar doelstellingen, mogelijkheden en struikelblokken zijn”, licht
Windy Lycke toe. “Zeker in deze drukke
samenleving met een broos evenwicht
tussen werk – huishouden – hobby’s ,
is het cruciaal te bepalen wat iemands
draagkracht is. Wat kan het lichaam
aan en wat krijgt het aangeboden?
Hoe zit het met de mentale weerbaarheid? Want de gedragsverandering die
gepaard gaat met een actiever leven,
is niet gering.”
“Om de patiënt gericht te ondersteunen, hebben we een zestal trajecten
gedefinieerd, gaande van het healthy
lifestyle pakket (basis voor een
gezonde levensstijl) over een start
to move pakket (veilig starten met
bewegen) tot een level up pakket (voor
ervaren sporters)”, vertelt dr. Van Puyvelde. “Op onze website staat duidelijk
gedefinieerd wat te verwachten bij elk
pakket, zowel naar begeleiding als
naar kostprijs toe. Basisdoelstelling
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blijft maatwerk. Kan een patiënt zich
niet vinden in een bepaald traject, dan
werken we samen een ander voorstel
uit. We houden echter wel steeds een
spiegel voor en zijn eerlijk over waar
het mis kan gaan (bv. groot blessure
risico). Soms zal ons advies dan ook
anders zijn dan wat de patiënt in
gedachten had.” Elke patiënt die op
consultatie komt, beantwoordt voorafgaand een vragenlijst die onder meer
peilt naar medische voorgeschiedenis,
huidige klachten, motivatie, psychologische en antropometrische factoren.
Op die manier kan een eerste screening plaatsvinden en worden de juiste
onderzoeken op het juiste moment
ingepland. Bij personen met een te
groot cardiovasculair risico en geen
recent consult bij de hartspecialist, zal
bv. eerst een raadpleging op de dienst
cardiologie worden ingeboekt. Het
SportMedisch Centrum doet dienst als
screening- en testcentrum en ondersteunt zo de evidence based aanpak
van het ziekenhuis. “Na het intake

gesprek volgt het concreett raject in
het SportMedisch Centrum of wordt
naar bestaande trajecten op de dienst
fysische geneeskunde doorverwezen (bv. Fitesse-programma voor
een gezondere levensstijl). Opzet is
doorheen de tijd de programma’s nog
verder te stroomlijnen en de goede
wisselwerking met de verschillende
medische disciplines te garanderen”,
aldus dr. Van Puyvelde.

CONTACT
Voor meer info of specifieke
vragen kunt u steeds terecht bij
Windy Lycke en
dr. Ellen Van Puyvelde:

sportmedischcentrum@azmmsj.be

Patiënten die graag op intake
komen, nemen best telefonisch
contact met het secretariaat op
09 246 85 00.

→ COVID-19
Een sportcentrum opstarten in
coronatijden volgens alle strenge
voorwaarden is een uitdaging op zich.
“De expertise en de strenge normen
van het ziekenhuis zijn hier uiteraard
een enorme troef: de patiënt kan er
zeker van zijn dat het juiste beschermingsmateriaal gedragen wordt en dat
de hoogste hygiënische standaarden
worden nageleefd”, klinkt het bij Windy
Lycke.

Bekijk ook onze website voor
meer informatie:

www.mariamiddelares.be/nl/
zorgaanbod/sportmedisch-centrum

Windy Lycke en dr. Ellen Van Puyvelde

→ Een patiënt

doorverwijzen?
Het SportMedisch Centrum is er om
de huisartsen mee te ondersteunen in
hun preventieve taak om mensen meer
te laten bewegen. Stuurt u een patiënt
door, dan is het zeker nuttig wat rele-

vante dossierkennis te delen. Gaat het
om een verstoring van de bloedwaarden? Wil een patiënte wat overgewicht
kwijtraken na een zwangerschap of is
er een eetstoornis? Is de doelstelling
vooral meer bewegen? Weet dat dit
dankzij de screening op een gerichte
manier zal kunnen.

Scan me!
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