
 
 Hoi <<First Name>> 

 
Alles en iedereen beweegt momenteel! Ook bij IPitup zitten we niet stil. 

 
Je komt ons dezer dagen op verschillende plekjes tegen. Breng ons een bezoekje, doe

mee aan de IPitup Cup en win!  
 

In deze nieuwsbrief zetten we een (bekende) IPitup-trainer in de kijker, gaat het over de
Week van de Valpreventie en zetten we de SportSpurt in de kijker want ... investeren in

bewegen loont! 
 

Win een beweegbank met de IPitup Cup! 
 

Het wordt een interessante week, voor ons én voor jullie!  
Met onze speciale beursactie vallen er namelijk mooie prijzen te winnen!  
 
Je kan ons deze week vinden in Antwerpen - Congres Publieke Ruimte (26
april), Houten (NL) - Vakbeurs Sportaccommodaties (26 april) en Hasselt -
Congres Lokaal Sportbeleid (27-28 april). Op de laatste twee kan je een gratis
beweegbank winnen voor één maand.  
 
Zin om zelf eens een beweegbank uit te proberen? Go for it!

Uitleendienst Sport Vlaanderen

https://www.congrespubliekeruimte.info/
https://vakbeurssportaccommodaties.nl/
https://www.lokaalsportbeleid.be/congres/
https://www.ipitup.be/nl/diensten/uitleendienst-sport-vlaanderen


Investeren in bewegen loont
 
Recent onderzoek wijst uit dat een investering van €1 in sport en bewegen een
sociale meerwaarde oplevert van €3,56! 
 
Wil je dit voorjaar nog je idee realiseren op een eenvoudige en
budgetvriendelijke manier? Schaf je beweegbank(en) dan aan via
de groepsaankoop van Sport Vlaanderen (wegens succes verlengd). 
 

Groepsaankoop Sport Vlaanderen

https://www.ipitup.be/nl/beweegtoestellen-1/groepsaankoop-sport-vlaanderen


IPitup-trainer in de kijker
 
"Mijn collega-therapeuten en ikzelf gebruiken de beweegbank vaak, hier in het
UPC te Kortenberg. Persoonlijk werk ik liefst in kleine groepjes. Ik zet dan 5 à 6
patiënten tegelijk aan de slag en laat ze vooral laagdrempelige oefeningen
uitvoeren.” 
 
Het Universitair Psychiatrisch Centrum kocht in 2019 een beweegbank aan en
Philippe volgde de gratis opleiding tot IPitup-trainer. Intussen gebruiken ook zijn
20 collega's psychomotorische therapie (PMT) de bank op regelmatige basis.  
 

Meer info over de opleiding

https://www.ipitup.be/nl/diensten/opleiding-tot-ipitup-trainer-of-ambassadeur


Week van de valpreventie 
 

Tal van fysiotherapeuten en andere zorgverstrekkers uit verschillende landen
verzamelden op het EU Falls Festival onder het thema 'Falls prevention:
Getting things done in practice'. IPitup stelde er de 'beweegbank senior' voor,
een toestel dat voor en door ouderen werd ontwikkeld naar aanleiding van het
CrossCare-project. 
 
Binnen CrossCare zette IPitup twee jaar lang in op preventie bij ouderen
om hen langer fysiek actief laten zijn in hun eigen woonomgeving. Mensen
moeten immers meer bewegen, zowel jong als minder jong. 
 
Zo wordt de ontwikkeling van chronische ziekten preventief een halt
toegeroepen en het risico op vallen drastisch verlaagd. Op die manier kunnen
ouderen bovendien langer en comfortabel thuis blijven wonen hetgeen
eveneens een grote impact heeft op de zorgkost.

 

+ 32 (0) 16 43 68 47 
+ 32 (0) 472 340 508

www.ipitup.be 

Het CrossCare-onderzoeksrapport

https://www.youtube.com/watch?v=TLZeoRrQLq4&t=1s
http://www.ipitup.be/
https://www.ipitup.be/nl/onderzoek/crosscare


info@ipitup.be 
Varentstraat 33 - 3118 Werchter 

 
EU - Good practice 2021 

Partner - Sport Vlaanderen 2020 
Laureaat - CrossCare 2019 

Laureaat - Leuven, een vitale stad 2018 
 
 

Volg ons
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