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TIL JE PRESTATIES NAAR 
HET VOLGENDE NIVEAU

Ancora is gecertificeerd door de SMI Federatie en SCAS, waardoor je 
mogelijk aanspraak kunt maken op een vergoeding van je Nederlandse 
zorgverzekering. Op onze website tref je hier meer informatie over aan.

Waar voor je geld

Dankzij onze ervaring en expertise op het gebied van preventieve 
gezondheid kunnen we helpen je training en herstel vorm te geven, 
chronische aandoeningen te voorkomen, en uiteindelijk je kwaliteit van 
leven te verhogen. Ons team bestaat uit gediplomeerde sportartsen, 
bewegingswetenschappers, voedingsdeskundigen en gedragstherapeuten 
met een focus op sport en gezondheid in het algemeen.

Professionele begeleiding

We meten een groot aantal datapunten van je hart, longen en lichaam 
om te adviseren hoe je optimaal kunt presenteren. Daarnaast gebruiken 
we gecertificeerde methoden om eventuele gezondheidsrisico’s te 
identificeren, en adviseren we hoe je die risico’s aan kunt pakken met 
bewuste leefstijlkeuzes.
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Bloedonderzoek 

Longfunctie

Uitgebreide hartfunctie-
check

Zuurstofopname (VO2 
max)

Persoonlijk 
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Premium consult met een 
sportarts

Het maakt niet uit of je een amateursporter of doorgewinterde atleet 
bent – het gaat erom dat je weet waar je toe in staat bent. Als één van 
Europa’s toonaangevende centra voor sportgeneeskunde en preventief 
gezondheidsadvies, helpt Ancora Sport jou om je doelen te bereiken.

INSPANNING

USMO

BASIS  PLUS
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LAAT JE UITGEBREID TESTEN IN 
ONZE HEALTH STUDIO’S 

We analyseren je lichaamssamenstelling, je hart- 
en longfunctie, en hoe effectief jouw lichaam 
zuurstof en ‘brandstof’ gebruikt om prestaties 
te leveren. Dit geeft je de inzichten die je nodig 
hebt om je gezondheid en prestaties te kunnen 
verbeteren.

We gebruiken de meest geavanceerde apparatuur om inzicht te krijgen in belangrijke 
indicatoren, zoals je bloeddruk, vetpercentage, visceraal vet en spiermassa.

De Inspanningstest en het Uitgebreid Sportmedisch Onderzoek (USMO) zijn 
inclusief inspanningstest op een hometrainer, waarbij we jouw hart-long conditie, 
vetverbrandingszone en optimale trainingszones in kaart brengen.

Essentiële data die we  

verzamelen

Inbegrepen bij alle paketten

Metingen

Lichaams- 
samenstelling

Vingerprik 
(Bloed test)

Hartfunctie

Longfunctie

Fysieke 
metingen

In Amsterdam or Eindhoven.

INSPIREREND INTERIEUR EN 
STATE-OF-THE-ART APPARATUUR

Optimaliseer je 

trainingsprogramma

Uitgebreid Sportmedisch 

Onderzoek (USMO)

Inbegrepen bij:

Hartslagzone 
analyse

Inspanningstest

4                    www.ancora.health             ferbruari 2021                               @ancorahealth        5ANCORA

https://www.google.com/maps/place/Ancora+Health+Studio+AMS/@52.4007808,4.872729,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47c6091dd6cc8849:0xe6bd1b5fc8ff8253!8m2!3d52.4007808!4d4.8749177
https://www.google.com/maps/place/Ancora+Health+Studio+EHV/@51.4591874,5.4862152,15.4z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x1da9caa4f2892f!8m2!3d51.4544589!4d5.4937672


VAN INZICHTEN NAAR 
PERSOONLIJKE ACTIEPLANNEN 

Premium consult met een sportarts

Bij elk pakket krijg je een gedetailleerd rapport met je 
testresultaten. Ons team zal je resultaten verder toelichten, 
zodat deze duidelijk en verhelderend voor je zijn.

Uitgebreid Sportmedisch 

Onderzoek (USMO)

Inbegrepen bij:Advies over je doelen en 
vervolgstappen; begeleiding 
voor je trainingsprogramma. 

Testresultaten
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KIES JOUW PAKKET
Laat je testen bij onze state-of-the-art Health 
Studio’s in Amsterdam en Eindhoven.

BASIS PLUS SPORTMEDISCH 
ONDERZOEK 

Algemene gezondheidscheck

Hartfunctie

Krijg essentiële informatie om een effectief 
trainingsschema te maken, of wanneer je een 
sportkeuring voor werk- of hobbygerelateerde 
activiteiten nodig hebt.

De basisgegevens van je lichaam.

Kom meer te weten over je hartfunctie.

Vetmassa

Spiermassa

Vetpercentage

Gewicht

Lengte

Elektrocardiogram (ECG) in rust

Longfunctie
Kom te weten hoe goed je longen functioneren.

Luchtwegen

Vermogen

Potentiële risicofactoren

Bloedonderzoek
Krijg direct inzicht in je bloedwaarden via  
een sneltest.

Cholesterol

Triglyceriden (vetten)

Onderzoeksrapport
Ontvang een rapport (PDF) met je 
onderzoeksresultaten.

BASIS  PLUS

UITGEBREID SPORTMEDISCH 
ONDERZOEK (USMO)

Algemene gezondheidscheck

Uitgebreide tests en analyses om je prestaties 
naar het volgende niveau te tillen. Inclusief 
een adviesgesprek met een sportarts.

De basisgegevens van je lichaam.

Vetmassa

Spiermassa

Vetpercentage

Gewicht

Lengte

Orthopedisch onderzoek

Gewrichten

Longfunctie
Kom te weten hoe goed je longen functioneren.

Luchtwegen

Vermogen

Potentiële risicofactoren

Uitgebreide hartfunctie-check
Kom meer te weten over je hartfunctie en hoe dit 
van invloed kan zijn op je training.

ECG in rust

ECG bij inspanning

Potentiële risicofactoren

Zuurstofopname (VO2 max)
Optimaliseer de intensiteit van je trainings-
programma.

Maximale zuurstofopname bij inspanning

(An)aerobe drempeltest

Hart-long conditie

Vetverbrandingszone

USMO

Persoonlijk Gezondheidspaspoort
Bekijk je resultaten in een digital rapport en 
ontdek meer over jouw fitheid.

Inspanningstestresultaten

Gepersonaliseerde missie / actieplan

Expertconsultatie (in-app aankopen)

Beveiligde login

Premium consult met een sportarts
Samen met onze sportarts evalueer je in detail 
je resultaten tijdens een persoonlijk gesprek.

Gezondheid en sportieve doelen

Persoonlijk advies

Vraag & Antwoord

Bloedonderzoek
Krijg direct inzicht in je bloedwaarden via een 
sneltest.

HbA1c (bloedsuiker) 

Cholesterol

Hemoglobine (ijzergehalte)

Triglyceriden (vetten)

INSPANNINGSTEST

Algemene gezondheidscheck

Een gedetailleerde analyse van je conditie 
en de belangrijkste gezondheidsindicatoren 
waarmee je je trainingsschema kunt 
optimaliseren.

De basisgegevens van je lichaam.

Vetmassa

Spiermassa

Vetpercentage

Gewicht

Lengte

Longfunctie
Kom te weten hoe goed je longen functioneren.

Luchtwegen

Vermogen

Potentiële risicofactoren

Uitgebreide hartfunctie-check
Kom meer te weten over je hartfunctie en hoe  
dit van invloed kan zijn op je training.

ECG in rust

ECG bij inspanning

Potentiële risicofactoren

Zuurstofopname (VO2 max)
Optimaliseer de intensiteit van je trainings-
programma.

Maximale zuurstofopname bij inspanning

(An)aerobe drempeltest

Hart-long conditie

Vetverbrandingszone

INSPANNING

Persoonlijk Gezondheidspaspoort
Bekijk je resultaten in een digital rapport en 
ontdek meer over jouw fitheid.

Inspanningstestresultaten

Gepersonaliseerde missie / actieplan

Expertconsultatie (in-app aankopen)

Beveiligde login

Bloedonderzoek
Krijg direct inzicht in je bloedwaarden via een 
sneltest.

HbA1c (bloedsuiker) 

Cholesterol

Hemoglobine (ijzergehalte)

Triglyceriden (vetten)
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NEEM CONTACT OP!

DOE MEE MET DE  
DEEP HEALTH REVOLUTION!

Bel ons
+31(0)85-1303267

Mail ons
info@ancora.health

Chat met ons
Live chat op onze 

website. Je kunt ons 
ook Whatsappen.

Hoe maak ik een afspraak? 

Bezoek onze website om een afspraak te maken. Op de pagina hiernaast staan onze 
contactgegevens.

Kan ik online betalen voor mijn Sport-pakket? 

Bij aankoop van een Inspanningstest of Uitgebreid Sportmedisch Onderzoek (USMO) 
kun je vooraf online betalen. Voor het Basis Plus sportmedisch onderzoek kun je bij 
de Health Studio betalen op de dag van je afspraak. 

Welke betaalmethoden accepteren jullie voor 
Sport-pakketten? 

Op dit moment accepteren we alleen creditcard en PIN-betalingen. Je kunt niet 
contant betalen. 

10                    www.ancora.health             ferbruari 2021                               @ancorahealth        11ANCORA

mailto:info%40ancora.health?subject=
http://www.ancora.health

