
 

FAST 4-ward Brugge AZ Sint-Jan 

Stapsgewijs een beroerte herkennen 

Hoe de izi.TRAVEL-app installeren?  

- Installeer de gratis app ‘izi.TRAVEL’  

op uw smartphone via de App Store of via 

Google play  

- Open de app 

- Klik links onderaan op het GPS-symbool 

 
- Klik rechts bovenaan op het vergrootglas 

- Typ de volgende zoekterm in : “FAST 4-ward”

 
- Duid de gewenste wandelroute aan 

- Klik op ‘START’ om te starten met de 

wandelroute 

 

Test je kennis! 

Doorheen de wandeling zal je op bepaalde punten 

een melding krijgen via de app om een vraag te 

beantwoorden. Via het gps-signaal in de app kan je 

ten allen tijde de juiste route volgen.  

 

Doelgroep 

Zowel kinderen als volwassenen kunnen 

deelnemen. Je hoeft zeker geen professional te zijn 

om de wandeling en bijbehorende vragen aan te 

vatten!  

 

 

Kies nu uw wandelroute! 

U kan kiezen nabij AZ Sin-Jan Brugge tussen twee 

wandelroutes: 

- Een kortere rolstoeltoegankelijke wandelroute 

van 5 km  of 

- Een langere wandelroute van 8,3 km 

 

 

 

 

 
 

 

! Neem ook zeker een kijkje op de website 

www.belgianstrokecouncil.be/nl/wereld-beroerte-

dag/ voor een overzicht van alle te wandelen 

routes. 

FAST 4-ward Brugge 

AZ Sint-Jan 8.3km 

 

FAST 4-ward Brugge 

AZ Sint-Jan 5km 

 

         Doe mee aan de wedstrijd 

Maak tijdens de wandeling een originele foto waarin 
je de FAST-test uitbeeldt of op een creatieve manier 
toepast. Stuur deze door via e-mail* naar 
FAST4ward@belgianstrokecouncil.be met vermelding 
van uw naam en telefoonnummer.  

Zo maakt u kans op 40 filmtickets! 

* Bij het doorsturen van de foto, 
gaat u akkoord met publicatie 
ervan. 

 



  

 
WAT IS DE "FAST 4-ward"? 

De "FAST 4-ward" is een interactieve wandeling gedurende de maand september en oktober 2022. Aan de hand 

van de app izi.TRAVEL kan je tijdens de wandeling een aantal vragen beantwoorden om je kennis omtrent beroerte 

te testen of te verbeteren.  

Er werden verschillende wandelroutes ontwikkeld, per regio, waarbij u zelf kan bepalen welke wandeling u wenst 

te doen. Bij elke wandeling komen dezelfde standaard vragen terug. In deze brochure vindt u een praktische 

handleiding bij de app, samen met een korte uitleg over "FAST 4-ward" en over beroertes.  

Deze "FAST 4-ward" is mede ondersteund door de Belgian Stroke Council. Deze vereniging 

streeft ernaar om patiënten en professionele zorgverleners te informeren en geeft een 

overzicht van alle lopende campagnes, samenwerkingsverbanden, patiëntenverenigingen, 

congressen en studiedagen in België en daarbuiten.   

FAST? 

De afbeelding hiernaast laat je alvast kennismaken 

met de 4 belangrijke symptomen om een beroerte 

snel te herkennen.  

WAAROM DE FAST 4-WARD? 

Op 29/10 is het Wereldberoertedag. Op die dag 

zetten we graag beroertezorg duidelijk in de kijker! 

Want jaarlijks krijgen ongeveer 25 000 Belgen een 

hersenberoerte.  

We streven ernaar om een zo groot mogelijk 

doelpubliek te sensibiliseren en te informeren 

over alles rond beroerte: wat zijn de symptomen, 

hoe herken je ze, en wat kan je doen?  

Omdat beweging een belangrijke factor is in de 

preventie van een beroerte, hebben we met een 

aantal Belgische ziekenhuizen samen de "FAST 4-

ward" ontwikkeld. We stimuleren daarmee een 

actieve levensstijl, welke een belangrijke factor is 

in de preventie van een beroerte.  

WAT IS EEN BEROERTE? 

Een beroerte of CVA is een verstoring in de 

doorbloeding van de hersenen waardoor het 

hersenweefsel acuut onvoldoende zuurstof krijgt. 

Daardoor raakt het weefsel beschadigd. 

 


