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“Ik sta nergens meer alleen voor”

“Het lukt me niet om in mijn eentje uit het dal te 
klimmen. Na een operatie waar ik drie jaar op heb 
moeten wachten, zijn de klachten nog niet verdwenen. 
Zo zit ik soms dagenlang krimpend van de pijn thuis 
zonder de deur uit te komen. En dat terwijl ik zo 
ontzettend graag wil. Ik ben nog hartstikke jong, pak 
alles aan wat op mijn pad komt. Tot overmaat van 
ramp had ik net een nieuwe baan voor die vervelende 
operatie roet in het eten gooide. Sinds ik bij My Health 
kom, ben ik aan een buddy gekoppeld. Waar ik zelf 
de energie niet meer voor heb, regelt hij voor me. Hij 
pakt de telefoon en zorgt ervoor dat ik met spoed voor 
een nieuwe afspraak in het ziekenhuis terecht kan. Ik 
ben echt blij met alle hulp en steun die ik krijg op de 
sportschool. Nu sta ik nergens meer alleen voor. Hoe 
heerlijk voelt dat.”  



Wie niet lekker in zijn vel zit, loopt vast. Bij lichamelijke klachten 
gebeurt dit ook. Het is al honderden jaren bekend: een gezonde geest 
en een gezond lichaam gaan samen. Het maakt niet uit wat de klachten 
zijn. Verdrietig, vermoeid, eenzaam of bang. Kom in beweging. Dat is de 
eerste stap op weg naar herstel, terug naar een fi jn leven. 

Dit is het verhaal van My Health. Een sportschool waar meer gebeurt dan 
sporten. Een plek waar iedereen op eigen niveau traint. Maar ook een 
luisterend oor vindt. Iemand die echt tijd en aandacht voor je heeft. Om de 
problemen die een ‘normaal’ leven in de weg staan, samen op te lossen. Net 
even anders dan je van offi  ciële instanties gewend bent. 

Het probleem is voor de één overgewicht, voor de ander een burn-out. Het 
maakt ons niet uit wat de oorzaak is. Wat fout gaat is niet belangrijk. Het 
enige dat telt, is dat het weer gaat. Ga uit van een half jaar. Je staat er nooit 
alleen voor. Krijgt hulp voor je hoofd en voor je hart. Reken maar dat het 
helpt, My Health.  



“Ik doe weer volop mee”

Prima baan en dertig jaar in vaste dienst. Elke keer goed weggekomen 
bij reorganisaties. “Maar toch hè, die onzekerheid went nooit en levert 
veel stress op. In 2018 kwam alsnog de klap. Stond ik op straat en in de 
rij voor het UWV. Moet je weten dat ik nooit eerder met zo’n instantie 
in aanraking ben geweest! Twee lange jaren solliciteren voor het raak 
was. Tijdens de kennismakingsronde bij mijn nieuwe baan gebeurde 
het. Een hartinfarct, even later nog één. Het was kantje boord en mijn 
wereld stortte in. Het UWV verwees me door naar My Health. Dat zou 
goed voor me zijn om straks weer fris aan de slag te gaan. Naast de 
lichamelijke vorm ook mijn geestelijke conditie verbeteren. Wat het 
verschil maakt, is de manier waarop ze dat hier op de sportschool doen. 
Totaal ongedwongen, niet te vergelijken met de werkwijze in de reguliere 
revalidatie. Niet alleen wat nodig is voor een gezond lichaam, maar ook 
wat nodig is om mensen met geestelijke problemen te helpen. Door My 
Health doe ik weer volop mee.” 



STAPPENPLAN

De aanpak is duidelijk. Samen aan 

de slag om terug te keren in het 

‘normale’ leven. De eerste stap 

is meteen de belangrijkste: tijd 

nemen. Geen druk om snel aan het 

werk te gaan. Eerst zelfvertrouwen 

opbouwen. Dan de weerbaarheid 

vergroten. Ondertussen bespreken 

wat nodig is om de situatie te 

verbeteren. In een tempo dat bij 

jou past. 

We zijn allemaal anders. Daarom 

werken wij zonder vast programma. 

Maatwerk voor iedereen. Trainen in 

de sportschool. Daarnaast hulp en 

ondersteuning van professionals. 

Van sociaal werker tot personal 

trainer. Van leefstijlcoach tot 

verzekeringsarts. Alle hulpverleners 

en de sportschool onder één dak. 

Nooit meer van het kastje naar de 

muur.  

Heel belangrijk is de vaste 

contactpersoon. Die helpt je als het 

goed gaat, maar ook als het even 

tegenzit. Jouw maatje stuurt je naar 

de loopband, maar kent ook de 

weg door de papierwinkel. Weet 

welke instanties antwoord geven op 

dringende vragen. Stuurt je op tijd 

naar de trainer. Stap voor stap baas 

over je eigen leven. Jij ook. 

COACH LEEFSTIJL
COACH

PHYSIO BUDDY ARTS PT



Omgaan met arbeidsongeschiktheid

Een lastig verhaal, dat van deze 62-jarige 
man. Hij mist richting in zijn leven. De 
verzekeringsarts gaf het eerste zetje: “Die 
leerde me de focus te richten op wat ik 
nog wel kan, niet op wat ik door lichamelijke 
klachten juist niet meer kan.” Arbeidsongeschikt zijn 
betekent iets anders dan niets meer kunnen. “Daar ben 
ik lang in blijven hangen en daarom ben ik naar My Health gestuurd. 
Juist vanwege de integrale aanpak. Hier lopen de mentale en fysieke 
gezondheid in elkaar over. En aan symptoombestrijding doen ze niet. 
De eilandjes van de reguliere specialistische zorg werken in mijn geval 
niet. Wat mijn trainer doet is mij helpen om weer fi t te raken, maar 
hij vraagt ook waar ik ’s nachts van wakker lig. Ik begrijp nu pas dat 
zorgen maken je gezondheid ook in gevaar brengt. Hij helpt me om te 
schakelen waardoor ik mijn mentale en fysieke capaciteiten toch weer 
kan benutten.”  



THUIS

Het maakt niet uit waar je geboren 

bent. Welke kleur je huid heeft of welke 

diploma’s je op zak hebt. Slank of een 

maatje teveel. Iedereen is welkom. 

Ook als je moeite hebt met lezen 

en schrijven. Dat maakt My 

Health anders. Hier ben je 

wie je bent, zonder oordeel, 

zonder commentaar.  

   

Eens per maand even met 

elkaar aan tafel om te kijken 

hoe het gaat. 

Zeven dagen in de week open van 

07.00 tot 22.00 uur. Gratis kinderopvang. 

Het is de huiselijke omgeving die de 

aanpak anders maakt. Benieuwd? Kom 

een keer kijken. Elke donderdag van 

09.00 tot 11.00 uur is het koffi  etijd. Kost 

niets en de koffi  e staat klaar. Stap voor 

stap baas over je eigen leven.   



“Veel te jong voor serieuze klachten”

Best schrikken voor een 23-jarige meid. Haar moeder is een stuk 
fi tter! “Dertig kilo aangekomen tijdens mijn zwangerschap, daar is het 
misgegaan. Als ik in de spiegel kijk herken ik mezelf niet met al die 
ballast aan mijn lijf. En dan die pijn in mijn rug. Eigenlijk ben ik veel te 
jong voor serieuze klachten en zeker ook veel te jong om thuis te zitten.” 
De verzekeringsarts van het UWV stuurde haar naar My Health. “Om te 
beginnen ben ik al tien kilo kwijt! De trainer weet welke oefeningen goed 
zijn voor mijn rug. Daarnaast begeleiden ze me echt fantastisch. Met 
een kopje thee kom je makkelijk in gesprek, over een voedingsschema en 
over welke opleiding het beste bij me past. Mijn kindje is hier in goede 
handen en ook dat is een hele geruststelling. Vanaf dag één voel ik me 
welkom en ben al een stuk fi tter. Mijn toekomstbeeld verbetert 
met de dag.”    



“Verbazingwekkend voor een twintigjarige” 

“Mijn gezondheid hè, een burn-out die maar achter me aan blijft 
slepen.” Het eff ect op zijn leven is groot. “Niet vooruit te branden en 
dan komen ze van het UWV met het voorstel om naar een sportschool 
te gaan. Nou sta ik normaal voor alles open, maar een sportschool 
is helemaal niet mijn ding.” Toch gedaan en geen seconde spijt: 
“Omdat het vanaf de eerste kennismaking totaal anders verloopt 
dan ik gewend ben bij de offi  ciële instanties. Een hartverwarmende 
ontvangst, echt persoonlijke aandacht en begeleiding. Vroeger belde 
een verzekeringsarts een paar keer per jaar om te vragen naar de 
vorderingen. Dan kreeg ik een paar tips en dat was het dan. Nu spreek 
ik mijn trainer en begeleider wekelijks. Binnenkort schakel ik door naar 
twee keer per week sporten. Zeker weten. Wat me het meest van alles 
verbaast, is dat mijn buddy nog maar twintig jaar jong is. Hoe bestaat 
dat hij nu al zo bekwaam is in dit werk. Met mij gaat het ondertussen 
stukken beter. Ik hoop over een paar maanden weer aan de slag te 
gaan. Ik ben het UWV dankbaar dat ze me hierheen hebben gestuurd.”



“Je gaat naar de sportschool en komt thuis met een huis”

“Wat mij betreft hoef je helemaal geen papiertje te hebben om mensen 
écht te helpen. Dat heb ik hier bij My Health inmiddels wel geleerd.” 
Dat ze na de zware bevalling van haar eerste kindje niet lekker in haar 
vel zat, wist bijna niemand. “Laat ik het zo zeggen, veel mensen weten 
me precies te vertellen wat ik moet doen om lichamelijk gezond te 
raken. Mijn emotionele gezondheid is een heel ander verhaal. In mijn 
leefomgeving praat je gewoon niet over problemen en vraag je niet 
om hulp. Hier in de sportschool kom ik thuis, alsof het bij familie en 
vrienden is. We trainen doelgericht en daarna praten we over van alles. 
De begeleiding is geweldig, ze helpen me ook mee een ander huis te 
vinden. Stel je voor, je gaat naar de sportschool en komt thuis met 
een huis.” 



OVER ONS

My Health is een laagdrempelige sportschool met een ongedwongen, 
huiselijke sfeer. Een sportschool waar de focus niet alleen ligt op de fysieke 
factoren van gezondheid, maar ook op psychosociale factoren. Door 
abonnementen tegen laagtarief aan te bieden, maken wij onze sportschool 
voor elke doelgroep zo toegankelijk mogelijk. Jong of oud, bedeeld of minder 
bedeeld: iedereen komt over de vloer bij My Health. 
Wij zijn een multifunctioneel sociaal loket met sport als vertrekpunt voor 
gezondheid en verbroedering. Ons uitgangspunt: een gezond lichaam is 
gezonde geest. Geen streng gereguleerd programma. Een aanpak gebaseerd 
op warme menselijke interactie.

In 2019 is My Health bekroond tot beste fi tness van de gemeente Breda. 
Ook hebben wij voor het sociale aspect binnen de sportschool de BCB Social 
Impact Award in ontvangst mogen nemen.



CONTACT

Wilt u meer weten over My Health, ons re-integratietraject of het 
doorverwijzen van deelnemers? Neem vrijblijvend contact met ons op voor 
een kennismaking.

T. 085-0710180
E. administratie@itsmyhealth.nl
W. www.itsmyhealth.nl

of vul 
eenvoudig ons 
contactformulier 
in







My Health,
mijn herstel.

Met specialisten werken aan
jouw hersteltraject


