
Verwijsbrief maken



Klik hier om een 
verwijsbrief te 

maken.



Vul hier uw RIZIV nummer 
in. Enkel cijfers, geen spaties

Vul hier de naam en 
voornaam van uw patiënt in.

Vul hier de postcode van uw 
patiënt in.

Duid aan indien van 
toepassing.



Veiligheidsvragen

Duid elke pathologie aan die van 
toepassing is op de patiënt die u 

wenst door te verwijzen. 
De inhoud van de verwijsbrief 

wordt aangepast o.b.v. de 
pathologie(ën) die aangeduid zijn.

Ook patiënten zonder pathologie kunnen 
doorverwezen worden naar Bewegen Op 

Verwijzing. Er moet dus niet geen 
pathologie aangeduid zijn.

Door te klikken op een ‘?’ krijg je meer 
toelichting over de pathologie.



Deze informatie komt niet op de 
verwijsbrief en wordt enkel aan de 

huisarts getoond. Dit om voor 
uzelf na te gaan of u veilig kan 

doorverwijzen naar Bewegen Op 
Verwijzing.

Als u nog extra aanvullingen wilt 
doen, kan u dat hier doen.

Deze informatie wordt 
automatisch aangepast op basis 

van de aangeduide pathologie(ën)

Klik op deze knop om de 
definitieve verwijsbrief op te 

stellen.



U krijgt een preview te zien van 
de verwijsbrief.

U kan de verwijsbrief als pdf downloaden 
om af te drukken en aan uw patiënt mee 

te geven. U kan de brief ook opslaan.

Via deze knop kan u samen met 
uw patiënt een Bewegen Op 

Verwijzing-coach kiezen.



Indien u op de knop 
“brief downloaden” klikt. Wordt er 

een PDF gedownload.

Dit scherm kan er anders uitzien bij u. 

Wanneer u op 
de printer klikt, 
kan u de brief 

afdrukken.

Wanneer u op 
dit icoontje 

klikt, kan u de 
brief opslaan op 
uw computer.



Bewegen Op Verwijzing-coach 
zoekenIndien u op de knop 

“vraag afspraak aan” klikt. Gaat u 
naar de volgende schermen.



U kan op postcode of gemeente 
zoeken naar een Bewegen Op 

Verwijzing-coach

Als u de naam van 
de coach kent, kan 
u ook onmiddellijk 
op zijn/haar naam 

zoeken.

Wanneer u op ‘meer 
info’ klikt, krijgt u een 
persoonlijke pagina 

van de coach te zien. 
Deze pagina kan 

afgedrukt worden.



Hier vindt u alle 
contactgegevens 

terug van de coach.

Deze pagina kan 
afgedrukt worden 
om mee te geven 
met uw patiënt. 

Indien uw patiënt gemotiveerd is 
maar zelf geen afspraak zal maken, 
kan u de contactgegevens van de 

patiënt achterlaten. De Bewegen Op 
Verwijzing-coach zal dan contact 

opnemen met uw patiënt.



Vul de gegevens van de patiënt in 
en druk op de rode knop. Dan zal 
de Bewegen Op Verwijzing-coach 
contact opnemen met uw patiënt.

E-mailadres of telefoonnummer moet 
ingegeven worden. Ze moeten niet 

beide ingegeven worden. 


