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IEDERE AFDELING
GEZOND EN VITAAL
Haal alles uit je team met behulp van Ancora’s innovatieve en
persoonlijke gezondheidspakketten.

Belangrijke data
Ancora analyseert een groot aantal datapunten uit o.a. bloed, urine,
fysieke metingen, mentale zelfevaluatie, DNA, leefstijl en meer, om
per werknemer te kunnen bepalen wat zijn of haar gezondheid
beïnvloed.

We gebruiken gecertificeerde methoden om medewerkers te
informeren over hun individuele gezondheidsrisico’s, en we geven
advies hoe deze risico’s het beste aangepakt kunnen worden met
persoonlijke actieplannen.
Persoonlijke begeleiding

GEZONDHEIDSCHECK

GEZONDHEIDSPLAN
Alles van het Algemene
Gezondheidsplan, plus:

Mentale
gezondheidscheck

Actieplan

Hartfunctie

Premium Persoonlijk
Gezondheidspaspoort

Longfunctie

Ons ervaren team van artsen, health coaches en welzijnexperts
staat klaar om medewerkers te helpen met de vervolgstappen naar
een betere gezondheid.

Resultatengesprek

Bloedonderzoek

Zuurstofopname (VO2
max)

Beveiligd platform
We delen persoonlijke resultaten alleen direct met individuele
werknemers. De data van de totale organisatie is inzichtelijk via
geanonimiseerde dashboards om het beleid t.a.v. welzijn en
gezondheid te helpen vormen en optimaliseren.

www.ancora.health							

PREMIUM

Fysieke gezondheidscheck

Wetenschappelijke inzichten
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MEDEWEKERS WORDEN
UITGEBREID ONDERZOCHT IN ONZE
HEALTH STUDIO’S

EEN UITGEBREIDE ANALYSE VAN
LICHAAM EN GEEST
In Amsterdam of Eindhoven.

Metingen
Bij elk pakket voeren we een uitgebreide analyse
uit, waarmee we medewerkers de inzichten geven
om hun fysieke gezondheid, mentale welzijn en
prestaties naar een hoger niveau te tillen.

Essentiële data die we
verzamelen

Fysieke metingen

Inbegrepen bij:
Algemene gezondheidscheck
Premium gezondheidspakket

Mentaal welzijn

We gebruiken de meest geavanceerde apparatuur om elke medewerker inzicht te
geven in belangrijke indicatoren, zoals bloeddruk, vetpercentage, visceraal vet en
lichaamssamenstelling.

Leefstijl
Conditie

Diepgaande gezonheidsinzichten

Inbegrepen bij:
Premium gezondheidspakket

Biomarkers (bloed
en urine test
DNA-onderzoek
(genetische test)

Onze pakketten bevatten de volgende onderdelen met focus op mentaal welzijn:
Adviesgesprekken
met experts

Voeg extra modules toe
aan het pakket

Bodyscan
Hermetingen

4 		 ANCORA

www.ancora.health								

Analyse van de emotionele veerkracht van de werknemer
Identificeren van werkgerelateerde risico’s (bijv. stress, burn-out)
Aanbevelingen en adviezen voor medewerkers om hun mentaal welzijn te verbeteren
Voortgangsmeting om verbeteringen in kaart te brengen
Persoonlijke coaching met tips ter bevordering van de mentale gezondheid (extra
service)
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EEN INSPIRERENDE
GEZONDHEIDSREIS, MET
PERSOONLIJKE ACTIEPLANNEN
VOOR ELKE MEDEWERKER

Consult met (sport)artsen
en gezondheidsexperts
Ons team van artsen en health coaches kan jouw
organisatie helpen om stapsgewijs de gezondheid en
het welzijn van je personeel te bevorderen. We kunnen
ons coachingstraject hierbij afstemmen op de specifieke
gezondheidsuitdagingen van individuele medewerkers.

Coaching en advies
We bieden ook persoonlijke
begeleiding aan medewerkers
op het gebied van o.a. mentaal
welzijn, fitness, voeding en
stressmanagement.

Inbegrepen bij:
Premium gezondheidspakket

Testresultaten
Bij elk pakket krijgen medewerkers een vertrouwelijk rapport
met hun persoonlijke resultaten. Werknemers kunnen hun
resultaten veilig delen met de artsen en gezondheidsexperts van
Ancora als ze dat willen.

Bedrijfsdashboards
Via geanonimiseerde dashboards krijg je een totaaloverzicht
van de gezondheidsdata. Hiermee kun je de voortgang
bijhouden en waar nodig het gezondheids- en welzijnsbeleid
van je organisatie optimaliseren.
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Een analyse van een werknemers emotionele
veerkracht, welzijn en stress via Ancora’s online
zelfevaluatie.
Identificeren van werkgerelateerd risico’s
(bijv. stress, burn-out)
Gepersonaliseerd advies om mentaal welzijn
te verbeteren
Voortgang bijhouden

Fysieke gezondheidscheck
Een basischeck van het lichaam.

PREMIUM
GEZONDHEIDSPAKKET
Voor high potentials en executives, met
persoonlijke begeleiding.
Het meest uitgebreide onderzoek. Alles
van de Algemene Gezondheidscheck, plus:

Naast de resultaten van het Algemene
Gezondheidscheck, krijgen werknemers
aanvullende informatie over de voornaamste
factoren die een rol spelen bij hun gezondheid en
welzijn.

Visceraal vet (buikvet)

Huidige mentale en fysieke gezondheid

Spiermassa

Bloed en urine biomarkers (uitgebreide
analyse)
Toekomstige gezondheidsrisico’s

Geeft inzicht in de gezondheid van het hart en
hoe dit de conditie beïnvloedt.

Beveiligd platform

Bodyscan-module
Voeg deze module toe voor een uitgebreider
onderzoek van de hartfunctie.

Hermeting-modules

Elektrocardiogram (ECG) in rust

Resultatengesprek

Elektrocardiogram (ECG) bij inspanning

Medewerkers krijgen toelichting over hun
resultaten in een persoonlijk gesprek met onze
arts.

Longfunctie check

30 minuten privésessie

Een analyse van de longfunctie.

Belangrijkste inzichten

Prestaties

Haal het beste in je werknemers naar boven door
ze te laten adviseren door onze gediplomeerde
coaches en experts.

DNA-analyse (polygene risicoscores)

Hartfunctie check

Luchtwegen

Consultsessies met experts

(uitgebreid)

30+ gezondheidsinzichten

Potentiële risicofactoren

Add-ons

Persoonlijk Gezondheidspaspoort

Vetpercentage

Kracht

M

Mentale gezondheidscheck

N

Om iedere werknemer gezond te krijgen én
te houden.

EE

ALGEMENE
GEZONDHEIDSCHECK

IU

EM

Stel een pakket samen dat past bij de
leefstijl en gezondheidsuitdagingen van jouw
personeel, van de werkvloer tot de boardroom.
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KIES HET JUISTE
PAKKET VOOR JOUW
ORGANISATIE

Een goede gezondheid loont zich keer op keer.
Zorg ervoor dat medewerkers hun voortgang
kunnen blijven volgen voor blijvende resultaten.

Actieplan
Vraag & Antwoord

Potentiële risicofactoren

Actieplan
Bloedwaarden check
Een snelle bloedtest.

Persoonlijke begeleiding om de stap voor stap te
werken aan een gezondere leefstijl.

Cholesterol

16 weken chatondersteuning via WhatsApp

Bloedsuiker

Dagelijkse acties voor voeding, fitness,
stressmanagement, en meer.

Hemoglobine (bloedarmoede)
Triglyceriden (vetten)

Zuurstofopname (VO2 max)
Helpt medewerkers bij het optimaliseren van de
intensiteit van hun trainingsprogramma.
Maximale zuurstofopname bij inspanning
(An)aerobe drempeltest
Hart-long conditie
Vetverbrandingszone

Persoonlijk Gezondheidspaspoort
Werknemers ontvangen een digitaal rapport
met hun persoonlijke resultaten.
Resultaten van de inspanningstest
Gepersonaliseerde missies/actieplan
Consultsessie met experts
Beveiligd platform
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VRAAG EEN GRATIS DEMO AAN
Wanneer je een gratis demo aanvraagt, zal ons team contact opnemen om een afspraak te
maken. De demo kan via een videogesprek gegeven worden, maar je kunt ons ook bezoeken
in onze Health Studio’s in Amsterdam en Eindhoven.

Hoelang duurt de demo?
De demo duurt ongeveer 30 minuten. Het kan langer duren als je gedetailleerde
vragen hebt die meer tijd nodig hebben om te beantwoorden.

Kan ik ook andere collega’s uitnodigen voor de
demo?
Ja! Als we de demo via een videogesprek doen is dit geen enkel probleem. Als
je langskomt bij onze Health Studio, laat dan vooraf weten hoeveel mensen er
meegaan, omdat er beperkingen kunnen zijn in het maximale bezoekersaantal.

Mail ons

Bel ons

Chat met ons

info@ancora.health

+31(0)85-1303267

Live chat op onze
website. Je kunt ons
ook Whatsappen.

Wat gebeurt er na de demo?
Normaal gezien plannen we na de demo een follow-up gesprek, waarbij we op
aanvraag een voorstel op maat doen qua pakket en bijbehorende kosten.

DOE MEE MET DE
DEEP HEALTH REVOLUTION!

