Hoe ziet Walking Therapie eruit?
Er wordt een trainingsprogramma aangeboden
dat zowel individueel als in groepsverband
gevolgd kan worden.

Kosten
Kosten groepstraining
Kosten individuele begeleiding

€ 245,€ 720,-

Walking Therapie
voor diabetes

Bovengenoemde prijzen zijn inclusief BTW.
Het beweegprogramma heeft een duur van 12
weken. Er wordt getraind op een frequentie van
drie maal per week. Twee keer per week wordt
er onder begeleiding gewandeld, de derde keer
zelfstandig.
Voor er met het programma gestart wordt,
wordt er een uitgebreide intake gedaan. De
testen die in de intake gedaan worden, worden
na 6 en 12 weken herhaald. Zo kunnen wij uw
vooruitgang meten.

Een

nde therapie!

e en kortdure
laagdrempelig

Contact
Running Therapie Drenthe
Zwienhemsdijk 2
9464 TG Eexterzandvoort
T: 06 512 68 265
E: info@runningtherapiedrenthe.eu
W: www.runningtherapiedrenthe.eu

Het belangrijkste tijdens het beweegprogramma is om bereikbare doelen te stellen. Bij
aanvang van het programma worden doelen
opgesteld die halverwege en aan het einde
geëvalueerd worden.

JANS KUIK - Runningtherapeut
ALIDA WOLTERS - Fysiotherapeut
WWW.RUNNINGTHERAPIEDRENTHE.EU

Hoe ziet Walking Therapie eruit?
Het is het therapeutisch inzetten van het wandelen ten behoeve van mensen met diabetes.
Walking Therapie is het leren plezier hebben in
beweging (wandelen). Het zeer rustig opbouwen is kenmerkend voor Walking Therapie.
Bij ons kun je verantwoord en ontspannen gaan
wandelen onder deskundige begeleiding.
Of je nu sportief of minder sportief bent aangelegd Walking Therapie is voor iedereen een mogelijkheid om verantwoord in beweging te komen en je beter te gaan voelen.

Wat doet Walking Therapie?
Wij hebben als missie de kwaliteit van leven
voor mensen met diabetes te verhogen door
middel van sport en bewegen. Wij bieden je de
mogelijkheid de weg te vinden naar herstel en
welbevinden. We geven je motivatie, inspiratie en kracht zodat je plezier in bewegen toeneemt.

Effecten
Meerdere wetenschappelijke onderzoeken
hebben de laatste jaren steeds nadrukkelijker
aangetoond dat regelmatige sportbeoefening
de behandeling van diabetes kan verbeteren.
Sport en bewegen kan er zelfs voor zorgen dat
de insuline gevoeligheid toeneemt.
Effecten:

Door het wandelen versterk je niet alleen je
hart- en vaatstelsel en daarmee je gezondheid,
maar breng je vooral ook je gedachten tot rust.

De wandeling zal gedurende de therapie in afstand toenemen wat een gunstig effect heeft
op het lichaam.










Gunstig effect op lichaamsgewicht
Gunstig effect op vetpercentage
Gunstig effect op bloeddruk
Gunstig effect op de botdichtheid
Verbetering van cholesterolwaarden
Vermindering risico op hart- en 		
vaatziekten
Verbetering van het psychosociaal
functioneren
Verbetering van glucosetolerantie en
insuline gevoeligheid

Natuurlijk lost Walking Therapie niet alle problemen op, maar uit diverse onderzoeken is gebleken dat Walking Therapie goed werkt. Niet
voor niets zeggen alle artsen dat consequent
bewegen heilzaam voor je is.
WWW.RUNNINGTHERAPIEDRENTHE.EU

