
                                          

 

{De blog van Femke Bartels} 

BLIJ MET HET AANBOD VAN MYHEALTHCLUB en MARIKENHUIS 

Wat vooraf ging… 

“Het jaar 2017 stond voor mij volledig in het teken van borstkanker: in januari 

ben ik gestart met een half jaar chemo, vervolgens ben ik in juli geopereerd en 

in augustus-september bestraald. Al in januari 2017, bij de start van de chemo, 

ben ik gestart met een oncologisch trainingsprogramma bij mijn 

fysiotherapiepraktijk in Dukenburg Nijmegen. Door te blijven bewegen bleef ik, 

figuurlijk, overeind. Toen alle behandelingen achter de rug waren merkte ik dat 

ik door het trainingsprogramma in staat was om mijn conditie weer aardig snel 

op te bouwen. Ik begon steeds meer te ervaren dat bewegen een positief effect 

heeft. Ik word er optimistisch van!”  

Sporten bij My HealthClub 

“Toen ik onlangs via één van de deelnemers aan het revalidatieprogramma in 

het CWZ de flyer van het Marikenhuis kreeg met het aanbod om tegen geringe 

kosten drie maanden (onbeperkt) te gaan sporten bij My HealthClub was ik 

direct enthousiast en heb me aangemeld.”  

“Ik probeer om twee keer per week naar My HealthClub te gaan. Prettig is dat 

de club ruime openingstijden heeft en je er dus vaak terecht kan. En er is altijd 

ruimte om te doen wat je wilt doen. Leuk is ook dat deze sportschool een heel 

gevarieerd publiek heeft. Je ziet er heel verschillende mensen van alle 

leeftijden. Wie je ook bent, je valt nooit uit de toon!” 

eGym: hoe werkt dat? 

“De afgelopen weken heb ik een uitgesproken voorkeur 

ontwikkeld voor de eGym. Je traint hier op volautomatische 

toestellen. De eerste keer spreek je af met een van de 

trainers. Deze legt alle toestellen aan je uit en zorgt ervoor dat 

ze optimaal voor jou worden ingesteld. Door je pasje langs 

een lezer op het toestel te halen log je in en worden het 

apparaat en de training elke keer precies op jou afgesteld.  

Bij het doen van de oefeningen zie je op een schermpje een 

soort Pacman, door de bewegingen op de juiste manier in het 

juiste tempo uit te voeren vernietig je balletjes op het scherm. 

Bij mij werkt dat goed, ik wil alle balletjes raken!  

Na afloop van de oefening zie je op het scherm jouw 

resultaten. Deze worden vergeleken met de resultaten van je 

voorgaande training. En om het helemaal af te maken kun je 

een app downloaden. Via de app kun je jouw vorderingen 

volgen. Op basis van jouw kracht en lichaamsgewicht geeft de 

app ook een indicatie van je biologische leeftijd. En ook daar zie 

je de vorderingen goed in terug. Bij aanvang van het trainen was mijn biologische leeftijd zo’n 20 jaar hoger dan 

m’n echte leeftijd… op dit moment nog maar 4 jaar!” 

eGym 



Hardlopen…ook leuk! 

“Tijdens de open middag van My HealthClub hoorde ik van twee andere 

deelneemsters over Rcvryrun. Dit is een hardloopgroep waarin Miranda 

Boonstra mensen die kanker hebben of hebben gehad op een medisch 

verantwoorde manier begeleidt bij het starten of weer oppakken van het 

hardlopen.” 

“De samenwerking tussen het Marikenhuis en My HealthClub heeft te 

maken met het feit dat het goede doel van de Marikenloop dit jaar het 

Marikenhuis is. Vooral voor vrouwen biedt het sporten bij My HealthClub 

een mooie gelegenheid om te proberen of meedoen aan de Marikenloop 

haalbaar is. Maar ik dacht, laat ik nog een stapje verder gaan. En dus heb 

ik contact opgenomen met Miranda en heb ik me aangesloten bij het 

hardloopgroepje. Wekelijks is er een hardlooptraining, lekker buiten in 

het bos! Ik train nu twee of drie keer per week op de sportschool en 

combineer dit met één hardlooptraining per week. Om mijn conditie 

voor het hardlopen nog wat op te vijzelen klim ik regelmatig een half 

uurtje op de fiets op de sportschool.”  

“Al met al ben ik heel blij om te merken hoe bewegen mijn herstel bevordert. Dat neemt niet weg dat ik soms 

plotseling totaal uitgeput ben, en letterlijk geen stap meer kan zetten. Maar deze momenten komen steeds 

minder vaak voor! Ik zet me er elke keer overheen en ga met frisse tegenzin toch sporten. En eenmaal bezig ben 

ik steeds weer blij dat ik gegaan ben!” 

       

Terug naar www.marikenhuis.nl 

Miranda Boonstra 

http://www.mirandaboonstra.nl/rcvryrun/
http://www.marikenhuis.nl/

