
In 6 maanden meer 
zelfvertrouwen, plezier en
persoonlijke kracht!
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Voel je beter
in 6 maanden



In zes maanden meer zelfvertrouwen,
plezier en persoonlijke kracht!

Heb je ’t gevoel dat je steeds vastloopt in je leven 
vanwege psychische klachten zoals angst, depressie 
of burnout, eventueel in combinatie met lichamelijke 
klachten zoals chronische vermoeidheid en pijn?
BigMove helpt je grip op je leven te krijgen! In zes 
maanden ervaar je minder klachten en voel je
je beter.

Tijdens het BigMove programma ga je werken aan
jouw eigen kracht en de invloed die je zelf op je
gezondheid hebt. Je gaat op een unieke manier zelf
én samen met anderen aan de slag. Hierbij staat het
vergroten van jouw welzijn centraal, zowel geestelijk
als lichamelijk.

De kracht van BigMove
Het Bigmove programma combineert drie
verschillende onderdelen die samen zorgen voor
een grote verandering:
•   Eén op één sessies met een GZ-psycholoog die 

je helpt anders te denken en te voelen zodat je 
klachten verminderen.

•   15 Groepssessies waarin je met plezier gaat 
werken aan het opbouwen van je vertrouwen, 
kracht en het herkennen van je grenzen.

•   Eén op één sessies met een begeleider waarmee 
je je inzichten bespreekt en die je helpt doelen te 
bereiken die belangrijk voor je zijn.

Vergoed vanuit de basisverzekering
BigMove wordt door bijna alle zorgverzekeraars
vergoed als je een verwijzing van je huisarts hebt.
Daarbij moet je wel rekening houden met je eigen
risico.

Meer informatie en aanmelden?
Kijk voor meer informatie op www.bigmove.nu.
Hier kun je ervaringen van deelnemers lezen, een
test doen of BigMove voor jou geschikt is en een
BigMove locatie bij jou in de buurt vinden.
Voor vragen kun je tijdens kantooruren bellen naar
020-4004117 of mailen naar info@bigmove.nu.

“Ik heb weer
vertrouwen in
mijzelf en anderen”

“Mijn kracht en
vrolijkheid heb ik
weer terug”


