
Veel Nederlanders voldoen niet aan eisen gezonde voeding en bewegen

LIFESTYLE WELLNESS
noodzakelijker dan ooit

'Regelmatig een test doen is geen overbodige luxe, maar een
bevestiging of iemand nog op de juiste vitale weg zit. Zelfs de
auto krijgt regelmatig een beurt of keuring, maar hun
meest waardevolle 'vervoermiddel' vergeten mensen vaak.'

lees iHSBWmanagement nu ook online: www.LEisuRE-MAHAGEMENr.iiL



Nog altijd is 40 tot 50% van de Nederlanders te zwaar en meer dan 10% heeft te maken met ernstig
overgewicht. Meer dan de helft van de Nederlanders voldoet niet aan de richtlijnen voor gezonde voeding
en lichamelijke beweging. Het percentage rokers is licht gedaald, maar is met 27% nog steeds hoger dan
in de ons omringende landen. De doelstelling van 20% rokers in 2010 wordt zeker niet gehaald. Op het
gebied van onze gezondheid moet er dus nog veel gebeuren

"Preventie en zorg leveren de samenleving

veel op. Nederland moet blijven investeren

in de gezondheid van burgers. Gezondheid is

immers een groot goed. Bovendien is

iedereen hard nodig in een vergrijzende

economie. Het beleid moet zich meer richten

op het terugdringen van lichamelijke en

psychische beperkingen en vergt daadkracht

en regie." Dit concludeert het RIVM in het

rapport 'Van gezond naar beter: de vijfde

Volksgezondheid Toekomst Verkenning', dat

het instituut vorige maand aan Minister

Klink van VWS heeft aangeboden.

Maatschappelijke aandacht
voor welzijn
De maatschappelijke aandacht voor ons

welzijn is dus enorm groot. Alles wat ertoe

bijdraagt dat we ons fit, gezond en geestelijk

in balans voelen, wordt breed omarmd. De

hoeveelheid aan wellnessinitiatieven vanuit

het bedrijfsleven en de gretigheid waarmee

consumenten gebruik maken van het nieuwe

wellness aanbod, maken duidelijk dat

wellness geen hype is. Het is een zeer belang-

rijke trend in alle geledingen van de

samenleving. Mede gestimuleerd door de

overheid, werkgevers, verzekeraars en

vakbonden. Iedereen wil en/of moet gezond

oud worden. Meer en meer wordt duidelijk dat

de kans op ziekte voor 20% - 30% wordt

bepaald door aanleg en voor overige 70-80%

door de leefstijl. Leefstijl is de wijze waarop je

het leven inricht. |e kunt hierbij denken aan:

hoe om te gaan met stress; gezonde voeding;

genoeg bewegen en aandacht voor een goede

huidverzorging. De meeste consumenten

hebben echter geen totaalplan. Ze doen (soms)

een beetje aan fitness, gaan af en toe naar een

sauna of naar een schoonheidspecialist.

Integraal leefstijladvies
Voor onze branche ligt er een grote uitdaging

om de consument een integraal leefstijladvies

en begeleiding aan te bieden. In Amerika zijn

ze al langer in de ban van personal coaching

en stilaan raken ook wij van het nut ervan

overtuigd. |e persoonlijk laten begeleiden - of

het nu gaat om je conditie, je loopbaan of je

outfit - is niet alleen bijzonder trendy, je

wordt er ook beter van. Een coach is iemand

die je stimuleert om je eigen

verantwoordelijkheid op je te nemen en om

nieuwe en gezonde keuzes te maken. Met als

resultaat dat je weer helemaal in balans

komt én blijft. Een goede basis voor een

verantwoorde lifestyle coaching kan de

preventieve leefstijltest V-Check van de Vital

Ba la nee Group zijn. Deze medisch weten-

schappelijke onderbouwde test meet binnen

15 minuten de gezondheid en vitaliteit en

geeft, afhankelijk van de uitkomst, direct

persoonlijke aanbevelingen om de leefstijl te

verbeteren. Het is een zeer laagdrempelige

test voor een breed publiek. Bij de meting

gaan alleen de sokken en schoenen uit.

Verrassend effectief retentiemiddel
V-Check is een bio-impedantiemeting en meet

via zes elektrode contacten (twee op het

hoofd, twee in de handen en twee onder de

voeten) de functies van spieren, gewrichten

en organen, de energiereserves en het

vermogen van het lichaam om deze te

gebruiken Tevens wordt het niveau van

verzuring gemeten en het vermogen van het

lichaam om dit te neutraliseren, de BMI (Body

Mass Index) en de trainingshartslagzones.

Samen met het monitoringconcept, dat

binnenkort geïntroduceerd wordt, biedt

V-Check een geïntegreerd concept dat

handvatten geeft om gericht advies te geven

voor leefstijlaanpassing voor body en mind

Ongekende mogelijkheden voor doelgerichte

en persoonlijke leefstijlcoaching zoals: wat is

de juiste gezonde voeding, welke

lichaamsbeweging past bij je, hoe kan de

werking van de organen worden verbeterd,

wal is de juiste spierbelasting, wat is het

beste tijdstip om te trainen en vele andere

praktische tips. De consumenten adviesprijs

bedraagt 129,00 incl. BTW. Een goede prijs

die de waarde van de meting weerspiegelt,

maar tegelijkertijd niet te veel afschrikt. Een

betaalbaar en beter alternatief voor de

geprivatiseerde medische checks van

honderden tot zelfs duizenden euro's. Ook

voor bedrijven is V-Check interessant. Uit alle

onderzoeken blijkt dat regelmatig meten en

aandacht een zeer positief effect hebben op

het klantenbehoud. V-Check is een verrassend

effectief retentiemiddel. Het is geen

eenmalige test. Regelmatig een test doen is

geen overbodige luxe, maar een bevestiging

of iemand nog op de juiste vitale weg zit.

Zelfs de auto krijgt regelmatig een beurt of

keuring, maar hun meest waardevolle

'vervoermiddel' vergeten mensen vaak. Met

de V-Check heeft u een frequent persoonlijk

contact met uw klanten. De persoonlijke

aanbevelingen zorgen dat de motivatie en het

plezier blijft en de vitaliteit almaar vergroot.

Bovendien wanneer uw medewerkers goed

worden voorgelicht en getraind, is een

realistisch resultaat dat een behoorlijk deel

van uw klanten aanvullende producten en

diensten gaat gebruiken.

In dit kader sluit de uitspraak 'preventie is

het sleutelwoord' van jantine Schuit van het

RIVM naadloos aan. Zij deed deze uitspraak

tijden het vorige jaar gehouden EFAA 'Van

Fitness Naar Preventie' congres in

Noordwijkerhout. Waar zij ook aangaf dat

doktoren vanaf 2010 meer naar leefstijl

programma's zullen gaan verwijzen en dat de

fitnessbranche daarmee als belangrijkste

partner wordt gezien door de overheid.

Kortom: kansen genoeg.

Dirk jan Meijer

Zie voor meer informatie over V-Check,

www.vitalbalancegraup.com en

www.vcheck.nl
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