
GEZOND GROEIEN

Als ouder wil je graag dat jouw 
kinderen gezond groeien en 
zich fit voelen. Dan kunnen ze 
plezier maken met vrienden en 
vriendinnen. 

Toch worden sommige kinderen 
te zwaar. En daardoor kunnen ze 
onzeker zijn of gepest worden. 
Daar krijgen ze last van op 
school of later op hun werk.

Maar de ouders in Zutphen 
kunnen er wel iets aan doen.  
Het team GEZOND GROEIEN 
helpt u daar bij.

Meer weten of aanmelden?

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Carla van Dijk. 
Telefoon 06-10 45 16 48 of per mail via: info@tuys.nl 



Het team van Gezond Groeien bestaat 
uit een gezinscoach, een kinderdiëtist 
en een kinderfysiotherapeut.  
Zij helpen ouders en kinderen om  
te werken aan een gezonde leefstijl, 
voor nu en voor later. 

Samen bewegen is leuk
Op een speelse manier gaan ouders 
en kinderen ontdekken welke vorm 
van bewegen ze leuk vinden en 
ervaren ze dat gezond eten ook 
lekker kan zijn. 

Les van een echte kok
Ouders gaan samen met een chef kok 
koken en merken dat koken met verse 
ingrediënten niet moeilijk of duur 
hoeft te zijn. 

Al snel krijgen kinderen meer 
zelfvertrouwen en zijn ze fitter. 
Gezond Groeien helpt het hele gezin 
gezond te zijn.

Wat is GEZOND GROEIEN?

Leuke dingen ontdekken over eten en drinken
• wat vind jij gezond om te eten en te drinken?
• wat bedoelen ze op de etiketten?
• hoe maak jij jouw lievelingsgerecht nog gezonder?

Plezier in bewegen
• waar kun kinderen goed buitenspelen? 
• welke sporten vind jij leuk?

Tips voor opvoeding
• wat spreken jullie af over de TV en computer?
• hoe geven jullie als ouder het goede voorbeeld?

• voor ouders en kinderen 
• op woensdagmiddag 
• met kooklessen, lekker sporten en handige tips voor thuis

Je eigen coach  
Jullie hebben eerst een gesprek 
met een gezinscoach van Tuys. Hij 
of zij begeleidt jullie als ouder met 
je kind hoe je de veranderingen 
in een “nieuwe gezonde leefstijl” 
kan volhouden en helpt jullie het 
zelfvertrouwen te verbeteren. 

Samen bedenken we hoe jullie in het 
gezin nog meer kunnen bewegen en 
gezonder kunnen eten. We hebben 
een werkmap met voorbeelden. 
Daarmee maak je samen met je kind 
een plan dat bij je past. Zo bepaal je 
zelf wat er in je gezin gebeurt. 

De gezinscoaches staan naast je en 
houden regelmatig contact voor tips. 

Je eigen kok
In het eerste gesprek maak je samen 
met de diëtiste een persoonlijk 
plan voor de komende weken. Je 
krijgt samen met de andere ouders 
kooklessen in de keuken van Inntel 
Zutphen. De kok en de diëtist laten je 
zien wat je makkelijk thuis kan koken. 
Zij laten zien hoe je je lievelingsrecept 
gezonder kan maken. We gaan 
etiketten lezen, voorbeelden van 
gezonde tussendoortjes bedenken, 
enz. En jullie gaan na elke kookles 
samen met de kinderen aan tafel om 
te proeven en genieten. 

Lekker sporten
In het eerste gesprek met de 
fysiotherapeut maak je samen een 
beweegplan voor de komende weken. 
We kijken ook of je kind goed kan 
bewegen en welke sporten een kind 
leuk vindt of wil proberen. Je kunt in 
het programma verschillende sporten 
proberen. Belangrijkste is het plezier 
in bewegen. We zoeken daarom een 
sport die je kind kan blijven doen.

Startdatum?
Het programma “Gezond Groeien” in 
Inntel Zutphen zal per groep starten. 
Het is op de woensdagmiddag en 
duurt ongeveer 10 weken achter 
elkaar. Het programma krijg je 
grotendeels aangeboden door 
de gemeente Zutphen en de 
zorgverzekeraar. De startdatum hoor 
je tijdens het eerste gesprek met een 
gezinscoach van Tuys.

Team GEZOND GROEIEN Programma GEZOND GROEIEN in Inntel Hotels Resort Zutphen


