(LIM)BURGERS

Minor Project Leefstijl (verdiepend)
Academie Fysiotherapie | Lectoraat VLB

Aandacht voor leefstijl en Minor ‘project leefstijl’
De minor ‘Project leefstijl’ is een 10-weken durend
preventie
onderwijsprogramma. Het is op vraag ontwikkeld vanwege
Vitaliteit van de (Lim)burger verdient aandacht.
Overgewicht en chronische aandoeningen zoals diabetes,
hart- en vaatziekten en reuma komen steeds vaker voor.
Een leefstijl die de vitaliteit bevordert, is voor veel mensen
echter lastig te realiseren.
Aan de andere kant vraagt de kanteling in de
gezondheidszorg er juist om dat (Lim)burgers (meer)
verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen welbevinden.
Een leefstijl die de vitaliteit bevordert, zorgt voor een
beter individueel welbevinden, lagere zorgkosten en beter
zelfstandig functioneren.

Op de opleiding leren we dat we (bijna)
alles met medicatie kunnen oplossen. Nu
zie ik dat er meer mogelijkheden zijn om
ziekten te beïnvloeden via de leefstijl
student verpleegkunde

Vitale (Lim)burgers
De minor is een onderdeel van het programma 'Vitale
(Lim)burgers'. Vitale (Lim)burgers kiest voor een
praktische benadering op twee sporen.
De burger helpen met producten, tools en
diensten (praktische interventies) om een
volhoudbare vitale leefstijl aan te nemen.
Het opleiden van (toekomstige) professionals
om de burger te ondersteunen bij het
ontwikkelen en volhouden van
een vitale leefstijl.

https://www.instagram.com/minorleefstijl

de groeiende behoefte van de burger en de beroepsgroepen
binnen de zorg om op een programmatische en integrale
manier te werken aan de eigen vitaliteit en preventievraagstukken. ‘Programmatisch’ omdat alle inhoud van de
module gericht is op het versterken van de vitaliteit en er
systemisch gewerkt wordt. ‘Geïntegreerd’ omdat vitaliteit
altijd een complex, geïntegreerd geheel is, waarbij
verschillende factoren zoals gezonde voeding, voldoende
dagelijkse beweging en de mind-set een rol spelen (en
elkaar beïnvloeden).
Het overkoepelende doel van deze minor is dat studenten
inzicht krijgen in de complexiteit van het vergroten van de
eigen vitaliteit en de vitaliteit van een ander door een
aanpassing in leefstijl en zij handvatten krijgen om gedrag
te veranderen en het nieuwe gedrag te behouden.
De visie achter de minor is gebaseerd op de harmony
principles. Inhoudelijk kunnen drie delen in het
programma onderscheiden worden: Bewustwording in en
door ervaring van de deelnemer (week 1), het eigen gedrag
onder de loep nemen (week 2-4) en gedragsverandering en
-behoud van de ander coachen (week 5-8). De laatste twee
weken staan in het teken van reflectie, afronding en het
eind werkstuk, de zogenaamde ‘Great Work’ (week 9 en 10).

We behandelen de gevolgen van een
ongezonde leefstijl en ik denk dat we
meer aan de oorzaak moeten werken.
student fysiotherapie
De verdiepende minor wordt aangeboden in periode 1 van
het academische jaar
Contacttijden zijn maandag, dinsdag, donderdag en
incidenteel vrijdag

www.vitalelimburgers.nl
linkedin.com/company/vitale-limburgers
info@vitalelimburgers.nl

