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Runningtherapie, wat is het? 

Kern van de runningtherapie is het gebruik van (hard)lopen om de psychische conditie te verbeteren. 
Het (hard)lopen wordt opgebouwd tot een niveau dat een ontspannen duurloop van ongeveer een half 
uur mogelijk is. Statistieken laten zien dat veel mensen in onze moderne maatschappij last hebben 

van stress-gerelateerde klachten. Dat heeft velerlei oorzaken, maar de kern is gelegen in het feit dat 
de druk om te presteren hoog is. Als we voor een langere periode boven ons niveau worden belast, 
ontwikkelen we klachten van fysieke en psychische aard. Om daar iets aan te doen staan ons 
meerdere wegen open. Bekend zijn medicijnen en gesprekken. Wetenschappelijk onderzoek laat 
overtuigend zien dat daarnaast regelmatig buiten bewegen de mens goed doet. Dat brengt een aantal 

processen in ons lichaam op gang die stoffen produceren waardoor we ons prettiger gaan voelen. De 

beweger krijgt daarbij een toename in conditie en zelfvertrouwen en een afname van onzekerheid, 
angsten en depressie. We kunnen letterlijk de stress uit ons lijf lopen. 
 

Voor wie? 

 Heb je depressieve klachten? 
 Heb je last van slaapproblemen? 
 Zijn stress-, overspanning- burn-out klachten herkenbaar? 

 Voel je je regelmatig lusteloos? 
 Heb je vaak angst- en paniekklachten? 
 Voel je je regelmatig onbehaaglijk? 

Wanneer je veel van bovenstaande vragen met ‘ja’ kan beantwoorden, kan runningtherapie zeker wat 
voor jou zijn. 

 

Wat je leert 

Wanneer je start met lopen, breng je van alles bij jezelf in beweging. Met als resultaat dat je: 
 Een betere conditie krijgt; 
 Een voldaan gevoel ervaart;  
 Minder somberheid of angst ervaart; 
 Het lichaam ontdekt als iets dat energie geeft;  
 Meer levensvreugde voelt; 

 Beter gaat slapen;  
 Actiever wordt. 

 

Hoe gaat het in zijn werk? 

Tijdens deze training maak je kennis met een nieuwe vorm van (hard)lopen waarbij souplesse, 

ontspanning en vooral plezier voorop staan. In de achtwekelijks opeenvolgende groepsbijeenkomsten 
worden verschillende techniekaandachtspunten uitgelegd en vooral beoefend. Iedereen loopt op het 

niveau dat hij of zij makkelijk aan kan. 
 
De mentale houding waarmee we elke keer op pad gaan is met: 

1. Nieuwsgierigheid, bekijk alles steeds met een frisse blik 
2. Niet oordelen, accepteer wat je op dat moment kunt 
3. Met vriendelijkheid en dan om te beginnen met jezelf 

 

Dit is wat er bedoeld wordt met een procesbenadering waarbij het resultaat wordt bepaald met welke 
houding je iets NU doet. Daar kunnen we de techniek aandachtspunten bij gebruiken. 
 
In overleg met de huisarts of praktijkondersteuner kunnen aanmeldingen bij het secretariaat van 
THOON worden doorgegeven (Twentse huisartsen Organisatie Oost Nederland), telefoonnummer:  

074 – 256 87 98.  

 
Na aanmelding wordt er een bevestiging per mail verzonden.  
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Ongeveer tien dagen voorafgaand aan de training wordt per post de definitieve uitnodiging met alle 
praktische informatie verstuurd.  
 

Tijdens de eerste bijeenkomst wordt er kennisgemaakt met alle deelnemers en wordt het gehele 
programma doorgesproken. De groep bestaat uit vier tot acht personen. Samen lopen is gezelliger, 
stimulans en ervaringen uitwisselen is erg belangrijk. Iedereen dient zijn/haar loopschoenen mee te 
nemen tijdens deze eerste bijeenkomst. Voor iedere deelnemer wordt de startsituatie bepaald en 
wordt er een persoonlijk schema opgesteld. Daarna gaat de training echt van start! De 
runningtherapie vindt één keer per week plaats. Halverwege wordt de voortgang geëvalueerd en 

worden waar nodig de persoonlijke doelen bijgesteld.  
 
Aan het eind wordt er vastgesteld welke vooruitgang is geboekt en of dit in overeenstemming is met 
de persoonlijke doelen. Na de cursus moet het mogelijk zijn zelfstandig hard te lopen. Van de mensen 
die de loopcursus voltooien gaan de meesten door met (hard)lopen, al dan niet in een loopgroep. 
 

Waar en wanneer 

Alle bijeenkomsten/trainingen vinden plaats op een doordeweekse avond, tussen 19.30 uur en 21.00 
uur. Definitieve tijden en locaties worden per post tijdig voor aanvang van de training verstuurd. 
 

Kosten 

Kosteloze deelname geldt voor patiënten van huisartsen die deelnemen aan de Regeling E-health en 

Consultatie THOON. Vraag dit voor de zekerheid na bij uw huisarts. 


