THEMA: ZORG & GEZIN

Gezond leven, een passend figuur en goede conditie. We worden er dagelijks mee geconfronteerd.
Maar wat is gezond leven en vooral: waar begin je? Hoe voorkom je het zogenoemde jojo-effect?
GLI/SLIMMER is een tweejarig programma dat deelnemers helpt om op duurzame wijze aan de
slag te gaan met een gezonde leefstijl. In Barneveld werken leefstijlcoach Grace Velthof, Fysio
Barneveld, Centrum Evers, Medifit en Diëtistenpraktijk Barneveld nauw samen met het Barneveldse
huisartsenteam en vormen samen het team GLI/SLIMMER.
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