
Webinar
“NutriFitPlus: beweging
en voeding op maat, 

voor duurzaam
resultaat” 



Programma
● Introductie Erik Scherder / opening (2 mins)
● Madelon Bracke – Clear. (15 mins)
● Tommie Koppens – Fitsurance (15 mins)
● Jack Stroeken – Ekomenu (15 mins)
● Vragen / discussie (12 mins)
● Aankondiging volgende webinar / afsluiting (1 mins)

Mededelingen
● Je kunt de openbare chat gelijk vanaf het begin 

gebruiken om vragen te stellen, de moderatoren
zitten klaar om deze gelijk te beantwoorden. 

● Vragen die specifiek voor de sprekers zijn komen
aan het einde aan bod.

● We proberen zoveel mogelijk tijdens het webinar te
beantwoorden, maar als dat niet lukt dan kom we 
z.s.m na het webinar bij je terug

● Het webinar wordt opgenomen. Deze opname
wordt na het webinar gedeeld. Alle webinars 
kunnen worden teruggekeken via de website van 
Fitsurance, via de link 
https://www.fitsurance.nl/proeverij-in-beweging/

Webinar NutriFitPlus: Welkom! We gaan zo beginnen….

Foto door Freepik

https://www.fitsurance.nl/proeverij-in-beweging/
https://www.freepik.com/
































Tommie Koppens



Wie is Fitsurance



Het Nutrifit Plus programma
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Beweging 

Beweegrichtlijnen 

● Bewegen is goed, maar meer
is beter 

● Minimaal 150min/week 
inspanning leveren 

● Minimaal 2x week bot-, 
balans- en spierversterkende 
oefeningen doen 

-30% kans 
beroerte 

-29% risico 
diabetes

+2 jaar 
levensverwachting -50% risico 

obesitas

-43% risico 
heupfracturen

-36% 
symptomen 
depressie

Bron: Impact Paramedisch Centrum 



Energie balans

● Doelen 

● Tijdsframe 

● Berekening 

● Aanpak



24-uurs overzicht voeding 

7 dagen overzicht beweging 

Combinatie voeding-beweging

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag
Wandelen 
2u

Rust Gym 45 
min 

Zwemmen 
50min

Rust 50min 
Hardlopen

50min 
Zwemmen 

9000 stappen / dag 
80 min fietsen naar / van werk 



Voorbeeld berekening 

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag
Rust Rust Rust Rust Rust Rust Rust

Man 45 jaar 182cm 84 kg 

BMR (basal metabolic rate) = 1828 kCal/dag



Voorbeeld berekening 

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag
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Zittend beroep 
PAL (physical activity level) = 1,2 



Voorbeeld berekening 

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag
Rust Rust Rust Rust Rust Rust Rust

Man 45 jaar 182cm 84 kg 

BMR (basal metabolic rate) = 1828 kCal/dag
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Voorbeeld berekening 

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag
Rust Rust Gym 60 

min 
Rust Rust Gym 60 
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50min 
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Man 45 jaar 182cm 84 kg 

BMR (basal metabolic rate) = 1828 kCal/dag



Voorbeeld berekening 

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag
Rust Rust Gym 60 

min 
Rust Rust Gym 60 

min
50min 
Zwemmen 

Man 45 jaar 182cm 84 kg 

BMR (basal metabolic rate) = 1828 kCal/dag

170 minuten matig zware activiteit 
Zittend beroep 
PAL (physical activity level) = 1,45



Voorbeeld berekening 

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag
Rust Rust Gym 60 

min 
Rust Rust Gym 60 

min
50min 
Zwemmen 

Man 45 jaar 182cm 84 kg 

BMR (basal metabolic rate) = 1828 kCal/dag

170 minuten
Zittend beroep Aantal kCal per dag = 1828 * 1,3 = 2650 kCal
PAL = 1,45



Voorbeeld berekening 

Man 45 jaar 182cm 84 kg 

BMR (basal metabolic rate) = 
1828 kCal/dag

0 minuten matig zware activiteit 
Zittend beroep 
PAL (physical activity level) = 1,2 

Aantal kCal per dag = 1828 * 1,2 = 
2193 kCal

Man 45 jaar 182cm 84 kg 

BMR (basal metabolic rate) = 
1828 kCal/dag

170 minuten matig zware activiteit 
Zittend beroep 
PAL (physical activity level) = 1,45

Aantal kCal per dag = 1828 * 1,45 = 
2650 kCal



Wat te meten

Vragenlijsten

• Musculoskeletal
• Sleep
• Work Engagement 
• Social Support
• Mental Health
• Burn-out Schaal 
• Autonomy
• Resilient Coping
• Vitality (VT) scale

Bloedwaarden test 
• Volledig profiel Cholesterol 
• HbA1c
• Bloeddruk 

Knijpkracht 

Antropometrie 
(meten aan het lichaam) 
• Lengte 
• Gewicht 
• Buik- en heupomtrek 
• Inschatting kCal verbruik per dag 

Psychosociaal Lichamelijk



Voorbeeld

Cholesterol

- Bouwstenen lichaam 
- Risico hart- en vaatziekten 

- Dieet 
- Bewegen 



Veranderingen in 2-3 weken

Algemeen

Vragenlijsten 
Vitaliteit/energie +19%

Fysieke activiteit 
Zwaar +20%
Matig +71%

Hoog cholesterol; 
Cholesterol 
Totaal -4,7% 
HDL +1,4% 
Triglycerides -15,3% 
Tot/HDL -6,4%
LDL - 3,3%

Overgewicht;
Antropometrie
Gewicht -2,6 %
Buikomvang -3% 
BMI -2,5% 



Bewust

● Wees je bewust van beweging. 
Alle kleine momenten tellen ook al! 
○ Fiets naar werk 
○ Wandelen met 

kind/hond/partner/etc

Beweegrichtlijnen 

● Bewegen is goed, maar meer is 
beter 

● Minimaal 150min/week 
inspanning leveren 

● Minimaal 2x week bot-, balans- en 
spierversterkende oefeningen 
doen 

Meet je fysieke activiteit 

● Hoe? 
○ Stappenteller op mobiel 
○ Maak 7-dagen overzicht 

Waar kan ik nog meer bewegen? 

● Bekijk per dagdeel
○ In de ochtend doe ik dit… 

middag dat…. Avond dit…. 
○ Kijken waar er nog marge zit 

voor meer beweging 

Tips



Kwantificeer jouw gezondheid 

Kom in beweging 

Meet vooruitgang! 



Mijn Persoonlijk Menu

Nutrifit Plus



Gezonde maaltijdbox

Mijn Persoonlijk Menu

27





● 4 van de 5 Nederlanders zijn actief bezig met een gezonde leefstijl 

● Het veranderen van het voedingspatroon blijft echter een 

uitdaging!

Challenge: Gezond eten 
makkelijk en leuk maken



Visie

Ieder mens is anders en iedereen 
verdient toegang tot een gezonde 
leefstijl. 



Wat is goed eten 
volgens Ekomenu?

Wat je eet
Lekker eten

Variatie, meegaan met seizoenen

200 - 400 gram groenten p.p.

Volkoren producten

Flexitarisch of vegetarisch

Puur, minimaal bewerkt, geen E-nummers

Geen toegevoegde suikers

Veel vezels en weinig zout



Wat is goed eten volgens 
Ekomenu nog meer? 

Hoe je eet:
Eten is routine, hoe dit veranderen?

Waar doe je boodschappen?

Hoeveel waste ontstaat er?

Hoe weersta je verleidingen?

Gebruik je een boodschappenlijstje?
Wat zijn je kookvaardigheden?

Let je op de herkomst?
Ben je bewust van de seizoenen?

Eet je samen, met aandacht?

Haal jij heelhuids 
de kassa?



Strategie: 
consumenten 

‘onbewust bekwaam’ 
maken 

45
17



1.Drukke agenda’s

Door mijn drukke baan vind ik nadenken 
over gezond koken een last en 
tijdrovend. Ik wil een verantwoord 
eetpatroon voor mijzelf en mijn gezin. Ik 
sta open voor alternatieve oplossingen 
om toch een gezonde leefstijl te 
bereiken. 



2. Families

Ik heb een gezin en vind het belangrijk dat 
zij goed en gezond leren eten. Mijn partner 
en ik zijn allebei druk en zoeken gemak als 
het om eten gaat. Ik wil graag dat mijn 
kinderen nieuwe smaken ontdekken en 
goede eters worden. Ik ben geïnteresseerd 
in nieuwe mogelijkheden.



3. Lifestyle fanatics
Ik besteed veel tijd aan mijn leefstijl en dat 
vind ik ook leuk. Ik ben altijd op zoek naar 
nieuwe informatie om het beste uit mijn 
eetpatroon en leefstijl te halen. Ik volg veel 
lifestyle blogs om geïnspireerd te raken en 
informatie te delen. Omdat mijn leefstijl best 
wel specifiek is, is dit ook erg tijdrovend en 
het zou mij veel tijd schelen als ik hiermee 
geholpen zou worden. 



Vanwege gezondheidsredenen moet ik een 
bepaald dieet gaan volgen. Het kost me veel 
moeite om mijn eetpatroon aan te passen. Ik 
word bijvoorbeeld snel verleid in de 
supermarkt om toch ongezonde producten te 
komen. Het zou me helpen als ik wekelijks 
geholpen word met een aantal gezonde 
maaltijden waardoor ik anders leer koken en 
eten.

4. Care Needs



5. Allergieën

Mijn leven lang word ik al met de neus op de 
feiten gedrukt door een allergie voor een 
aantal ingrediënten. Dit maakt het 
boodschappen doen en koken moeilijker. Ik 
moet altijd dubbel checken als me iets wordt 
voorgeschoteld in restaurants of thuisbezorg 
maaltijden. Ik wil hier niet altijd mee bezig 
hoeven te zijn en ik ben benieuwd naar 
alternatieve oplossingen.



We willen allemaal gezond en verantwoord eten 
maar het lukt ons niet alleen…

Oplossing

Mijn Persoonlijk Menu



Keuze uit 13 leefstijlen



Mijn Persoonlijk Menu

Kies jouw leefstijl Gratis thuisbezorgdKies jouw maaltijden

Vegetarisch
Glutenvrij
Vegan
Familie
….

3 personen
4 personen

3 maaltijden
4 maaltijden

Noten
Paddenstoelen
Soja
Lactose
…

+ Allergenen
+ Voeg meer gezonde 
producten toe

+/- 30 minuten 
bereidingstijd



Voel Je Lekker.nl

Advies van diëtisten Leefstijlquiz Tips & inspiratie



Samen met Ekomenu:

1.Ga je lekkerder en gezonder leren koken

2.Werk je aan een hogere weerstand en betere immuniteit 

3.Bespaar je maandelijks kosten op je levensmiddelen budget

4.Draag je bij aan een gezondere planeet (o.a. minder CO2, meer biodiversiteit)

5.Kom je makkelijk in een gezonde routine en voel je je lekker!



Propositie NutriFit Plus: beweging en voeding op maat, 
voor duurzaam resultaat.

• Duur programma: 11 weken / 3 maanden

• Uitbreiding van bestaand 3 weken NutriFit programma van Clear. en 
Fitsurance, waarbij Fitsurance Healthcheck doet voor en na het Clear. 
Programma.

• Inhoud programma: 2 keer Nutrifit programma (2 x 3 weken ), 1 keer Ekomenu 
(5 weken).

• Klant krijgt advies van Ekomenu, op basis van metingen Clear. en Fitsurance 
en voorkeuren/ karakteristieken van de klant. De klant maakt steeds eigen 
keuzes. 

• Coaching/begeleiding van week 1 t/m week 11, m.b.t. beweging, voeding en 
de verschillende meetwaarden en observaties. Integrale, persoonlijke 
coaching,  door 3 partners samen.

• Metingen thuis of op locatie (‘corona-proof’)

• Start: voorjaar 2021.



Planning



Voor de eerste 10 deelnemers een kookboek dat past 
bij jouw leefstijl!

Geïnteresseerd? Mail dan naar voeljelekker@ekomenu.nl


