Beste EREPS Member,
In samenwerking het European Register of Exercise Professionals bieden Lifestyle Academy & Sports
en Start2Move alle EREPS members 30% korting op het volgen van de online scholing tot
Fitnesstrainer Oncologie.
De scholing is toegankelijk voor iedereen met een EREPS level 3 registratie inclusief 3 jaar
werkervaring of personen met een EREPS level 4 registratie.
Jaarlijks krijgen circa 118.000 mensen de diagnose kanker. Door alle recente ontwikkelingen leidt de
behandeling van kanker steeds vaker tot genezing. Dit in combinatie met het verschuiven van de
pensioenleeftijd, leidt er ook toe dat kankersurvivors na behandeling van deze ziekte mogelijk weer
actief deelnemen aan de arbeidsmarkt. Begeleid sporten kan hulp bieden bij de vermindering van
bijwerkingen die bij de behandeling van kanker kunnen ontstaan. Denk hierbij aan met name het
verminderen van vermoeidheidsklachten.
De cursus Fitnesstrainer Oncologie (FTO) geeft jou als professional kennis over deze ziekte, de
verschillende vormen van kanker en behandelmethoden. We praten over de voordelen van fysieke
activiteit en je krijgt tips en tools aangereikt om de belastbaarheid in kaart te brengen. Je ontvangt
informatie over welke rol het gewicht en voeding kunnen spelen. Daarnaast bespreken we diverse
testen en metingen en gaan we aan de hand van een casus over op de invulling van een compleet
beweegprogramma.
Informatie over de cursus:
De cursus Fitnesstrainer Oncologie (FTO) is op dit moment de eerste en enige cursus, in
zowel Nederland als België, die zich richt op het vergroten van kennis over kanker voor
sportprofessionals.
De cursus is een EREPS erkend training programma.
Al het cursusmateriaal is nagekeken door verschillende (medisch) experts.
Je ontvangt 3 live online Webinars van circa 240 minuten per Webinar.
Om te slagen voor de cursus dien je alle Webinars bij te wonen en het eindexamen te
behalen met een score van tenminste 50%. Deze maak je binnen 7 dagen na de laatste
lesdag online.
Je ontvangt een hard copy kleuren versie van de 172 pagina’s tellende reader
Fitnesstrainer Oncologie per post. Dit is tevens de eerste lesreader op het gebied van
sportbegeleiding bij kanker aan sportprofessionals.
Bij registratie ontvang je vanuit Start2Move tijdelijk gratis toegang tot Fitsnacks TV.

EREPS members kunnen zich registreren via de website van Start2Move, Deze is te bezoeken via deze
link: https://www.start2move.nl/opleidingen/cursus-fitnesstrainer-oncologie
Bij het gebruik van de code ‘FTO30EREPS’ ontvang je 30% korting op het cursusgeld. De actie geldt
voor registratie op Online Webinars en verloopt op 1 juni 2020.

