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Hoe ziet het programma eruit?
Het programma bestaat in het kort uit de volgende opbouw en onderdelen:

• Kennismaking en intake

• Testen van conditie en invullen van vragenlijsten

• Uitvoeren van trainingsprogramma

o Wat is je doel?

o Wat is de beginsituatie?

o Opstellen trainingsprogramma

o Uitvoeren van de training

o Gaat het goed?

o Bijstellen van de  training

• Nameting van conditie

• Nabespreken van de resultaten

Nog iets nodig?
Een verwijzing van een arts of specialist is handig. Direct aanmelden zonder verwijzing mag ook.
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Meer informatie:
www.dok018.nl 

Aanmelden
Bel 06-41870734 of mail info@dok018.nl

‘Psychologen en maatschappelijk werkers adviseren hun patiënten de 

laatste jaren steeds meer te bewegen. Wandelen, fietsen, hardlopen. 

De resultaten schijnen uitstekend te zijn. Het verheldert de geest 

en vermindert depressiviteit. Ik adviseer: hulpverleners, ga met uw 

patiënten in de bergen fietsen. Laat ze in de klim werken, zodat ze veel 

bewegen en van hun depressiviteit zijn verlost. In de afdaling zorgt u er 

dan voor dat ze u inhalen. Ze worden niet alleen minder neerslachtig, 

maar ook gelukkiger dan ooit.’ 

Uit: De kunst van het dalen. Journalist en wielerfanaat Martin Bons.
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Cycling therapy: klim op de mountainbike!
Wil je weer conditie opbouwen? Ben je altijd moe? Is er zelden een moment dat je geen  

pijn hebt? Heb je eigenlijk nooit plezier in sporten, maar vind je fietsen wel leuk?  

Kom dan naar Cyling Therapy! 

 

  Voor wie?
 Cycling therapy is een ‘nieuwe’ vorm van bewegen voor kinderen en jongeren 

met chronische pijn en chronische vermoeidheid. Het is ook geschikt als je 

last hebt van: somberheid, depressieve gevoelens, angst, stress, minder 

goed slapen, agressie, impulsief reageren, de manier waarop je omgaat  

met drugs en hyperactiviteit. Het programma maakt deel uit van de 

 multidisciplinaire aanpak van functionele en psychische klachten binnen 

ons behandelcentrum. Dat wil zeggen dat we nooit op één manier naar het 

probleem van iemand kijken, maar altijd vanuit diverse beroepsgroepen  

en invalshoeken.

Waar bestaat het uit?
In een periode van 12 weken fietsen 2x per week 30-60 minuten op mountainbikes in de  

duinen van Walcheren. Cycling therapy doe je alleen of in een klein groepje. Je bent altijd  

onder begeleiding van een therapeut. 

Wat is er voor nodig?
Is het belangrijk om een goede conditie te hebben? Nee, we beginnen rustig aan.  De duur en de 

intensiteit van de mountainbikeroute wordt aan jouw persoonlijke situatie aangepast. Je hoeft 

ook geen dure spullen aan te schaffen. Wij zorgen voor de mountainbikes en een helm. Je hebt 

dus alleen je sportkleding nodig. Ben je nog niet overtuigd? Kom het gerust een keer proberen! 

Daarna beslis je of je mee gaat doen. Het is wel belangrijk dat je er zin in hebt. De rest komt 

vanzelf wanneer je mee gaat doen.

“ Oplossingsgericht, optimisme, 
vertrouwen, veiligheid, openheid, 

plezier en een positieve beleving 
voor kinderen en hun ouders.”

Waar is het goed voor?
Meedoen aan Cycling therapy 

• verbetert je concentratie en leerprestaties; 

• geeft je een ‘prettig’ gevoel; 

• vermindert je stress; 

• verbetert je slaappatroon; 

• verbetert je conditie;

• zorgt dat je je minder vermoeid voelt; 

• kan pijnklachten doen verdwijnen, en;

• vergroot het plezier in bewegen.

Allemaal voordelen die het de moeite waard 

maken. 

Zijn er nadelen? Alleen wanneer we door de  

modder rijden, dan word je vies!


