
 

 

           

 

Nordic Walking 

 

Via een initiatie Nordic Walking, gegeven door kinesist, Loe Van der Donckt, willen we 

je graag laten kennis maken met het belang van beweging tijdens en na de behandeling 
van kanker. 

Nordic Walking is een outdoor fitnessactiviteit waarbij ongeveer 90% van alle spieren 
wordt gebruikt. Het fysiek actief bezig zijn en tegelijkertijd mentaal ontspannen in de 
natuur zijn wellicht de 

belangrijkste redenen om sport te beoefenen. Het doel is het trainen van het gehele 
lichaam, dit door te wandelen met behulp van speciaal ontwikkelde wandelstokken, 
genaamd ‘poles&#39;. Op deze manier oefen je je spieren zodanig waardoor je 
lichaamshouding en conditie verbeteren.  

Daarnaast wordt er door het gebruiken van je spieren stresshormonen afgevoerd en 
blokkades opgeheven. Je lichaam wordt soepeler, beweeglijker en meer ontspannen. 

Verloop 
We vangen aan om 9u30 in de oefenzaal van de oncologische revalidatie, waar 

psychologe, Tinneke  Van den Abbeel, en kinesiste, Greet Vergauwen, je graag van 
harte welkom heten en de oncologische revalidatie aan je voorstellen. Vervolgens gaan 
we om 10u van start met de initiatie Nordic Walking, waarna we afronden in A touch of 
Rose, waar we kennis maken met hun werking en er verdere vragen kunnen worden 
gesteld, dit tijdens het nuttigen van een kleine verfrissing. 
 

Doelgroep 
De workshop is toegankelijk voor alle patiënten die reeds actief zijn binnen de 
oncologische revalidatie, alsook voor alle patiënten met kanker die in behandeling zijn 
in de Sint-Jozefkliniek of elders. Patiënten die nog geen oncologische revalidatie volgen, 
mogen één familielid meebrengen om hen te begeleiden. 
 
Wij vragen een bijdrage van € 5 per persoon voor de workshop én het drankje achteraf, 
de dag zelf te voorzien. 
 

 
 z.o.z. 

A touch of Rose 



 

 

Praktisch 

Sportkledij en wandelschoenen zijn gewenst .  
 
Omdat we iedereen graag de nodige en gepaste aandacht willen kunnen geven, wordt 
het aantal deelnemers voor deze workshop beperkt tot maximum 30 personen. 

 

De workshop gaat tweemaal per jaar door. De concrete data vindt u in de agenda op 
onze website.  

We verzamelen in de kinéruimte (volg route 120).  

Inschrijven kan via e-mail op info@atouchofrose.be of 03/288.18.48 met vermelding van: 

Oncologische Revalidatie + je naam en voornaam + je lengte (om in de gepaste 
wandelstokken te kunnen voorzien) + je telefoonnummer + naam van het ziekenhuis 
waar je in behandeling bent. 

Je krijgt een bevestiging als je kan deelnemen. 
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