
 

Nieuwsbrief januari/februari 2019 

De feestdagen zijn weer voorbij en een nieuw jaar is ingegaan, we hopen dat u fijne dagen heeft 
gehad en we wensen iedereen een mooi, gezond en sportief 2019 toe. 
 
Afvallen 
Januari is bij uitstek de maand voor de nieuwe voornemens, na alle feestlekkernijen is het nu weer 
tijd om af te vallen. 
Onze gewichtsconsulente helpt u om op verantwoorde  wijze op gezond gewicht te komen en te 
blijven. 
Ook in 2019 zijn er weer extra zorgverzekeraars bij gekomen die voedingsconsulten vergoeden 
zonder dat er eigen risico kosten in rekening worden gebracht. 
 
Nieuwe valpreventie /  nu inschrijven ! 
Ook dit jaar hebben we  weer succesvolle valpreventie trainingen  gegeven. Denkt u dat dit voor u 
ook geschikt is of voor iemand in uw familie of kennissenkring, dan biedt Balanz u de gelegenheid om 
alvast in te schrijven voor de cursus die op 11 maart 2019 van start gaat. 
 
DrechtMax 
Ook in 2019 worden we door de gemeente Dordrecht gesubsidieerd voor ons programma 
DrechtMax. Dit programma biedt fitheids- en valpreventieprogramma’s voor kwetsbare en/ of 
eenzame ouderen. Kent u iemand die daar behoefte aan heeft. Aanmelden kan aan de balie. 
 
Gesprek in Beweging 
Per 2019 gaat ons programma Gesprek in Beweging weer van start. Dit programma biedt mensen 
met angst- en depressieklachten de mogelijkheid een beweegprogramma te volgen. Dit wordt 
begeleid door onze fysiotherapeut Patrick van Vugt en een Yulius medewerker. Inschrijven kan nu al. 
Een  verwijzing via huisarts naar Yulius is noodzakelijk. 
 
Veiligheid en reanimatie 
Balanz moet zoals vele andere bedrijven aan veiligheidseisen voldoen zoals deze bestaan voor 
brandveiligheid, BHV en reanimatietraining.  Binnenkort start er ook voor cliënten van Balanz een 
reanimatie- en AED cursus, voor 25 euro kunt u deelnemen aan deze cursus, u kunt zich inschrijven 
bij de balie. De data zijn: 26 januari, 16 februari en 9 maart 2019. 
 
 
Motivatie-boost 
Heeft u soms het gevoel dat er nodig iets moet veranderen, maar u kunt  de kracht en de motivatie 
maar niet vinden om die veranderstap te gaan zetten? Balanz biedt u nu de gelegenheid een 
motivatieconsult te volgen wat u kan helpen met het eerste zetje in de goede richting.  
 
 
Contant betalen 
Als u gebruik maakt van fysiotherapie en u bent niet verzekerd voor deze zorg dan kunt u de 
behandeling nu direct afrekenen aan de balie (PIN betaling)  


