CLIMBING FOR LIFE – DOLOMITI ALTA BADIA

Climbing for Life is een recreatief sportevenement voor het goede doel dat in 2021 zijn 10-jarig
bestaan viert. Hun doel is tweeledig. Enerzijds willen zij mensen motiveren om te sporten (fietsen,
lopen en wandelen) en anderzijds is het doel mensen te sensibiliseren rond respiratoire
aandoeningen. Hierbij wordt vooral de nadruk gelegd op het belang van een actieve levensstijl in de
behandeling van hun ziekte. Door longaandoeningen (zoals COPD) onder de aandacht te brengen en
aan te tonen dat beweging/ sport (mits de nodige medische begeleiding) perfect haalbaar is voor
mensen met respiratoire aandoeningen, hoopt Climbing for Life het onderzoek een duwtje in de rug
te kunnen geven.
Dit jaar gaat Climbing for Life door van 9/9/2021 tot 11/9/2021 in de Dolomieten in Italië. Er zal
gefietst, gewandeld en gelopen worden. De voorbije jaren hebben mensen met verschillende
longaandoeningen, zoals mucoviscidose en astma, reeds deelgenomen aan het evenement. Dit jaar
willen we echter ook graag COPD in de kijker plaatsen. Daarom zijn wij op zoek naar 1 of 2 mensen
met COPD die als ambassadeur van hun longziekte willen deelnemen aan het event. De kosten voor
de inschrijving, de medische begeleiding en het verblijf worden door de organisatie gedragen. Het
farmaceutisch bedrijf Chiesi is hoofdpsonsor van dit evenement en zorgt ervoor dat iedere
ambassadeur tevens begeleid wordt door een persoonlijke buddy.
Voor de ambassadeurs met COPD wordt de wandeling of fietstocht uiteraard aangepast. Zo zal de
wandeling op niet stijgend terrein plaatsvinden en is de afstand maximum 5 à 7 km. Pauzes worden
voorzien. De fietstocht bedraagt maximum 50 km, wel stijgend, maar we raden aan dit met een ebike te doen.
Geïnteresseerden moeten eerst hun behandelende pneumoloog consulteren voor een screening.
Indien de pneumoloog van oordeel is dat de persoon in kwestie geschikt is om deel te nemen wordt
er gevraagd dat de pneumoloog contact opneemt met professor Lieven Dupont van het UZ Leuven.
Voor meer informatie kunnen pneumologen altijd terecht bij (Bas Rommes) b.rommes@chiesi.com .
Uw kandidatuur moet ten laatste 30/04/2021 ingestuurd met copie naar info@copdvzw.be !
SUCCES!!!
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