PR
EM
IU

HEALTH &
PERFORMANCE PREMIUM
Bereik je doelen sneller door regelmatige gesprekken met onze health experts en het
bijhouden van de belangrijkste indicatoren van jouw prestaties en gezondheid.

M

ANCORA

WAT MAAKT ONZE
PAKKETTEN UNIEK?
Wetenschappelijk: Europees gecertificeerde medische
software
We werken nauw samen met onze medische adviesraad en
verschillende gezondheidsinstanties om onze Analytic Engine
actueel te houden, en jouw Paspoort te kunnen vullen met
adviezen en acties op basis van de laatste wetenschappelijke
inzichten.

Health and

Health and Performance

Performance Plus

Premium

Blijvend: jouw gezondheidsreis is een continu proces
Na je Onboarding bij Ancora kun je een Inzicht & Actie sessie
plannen met één van onze artsen om je doelen te bepalen.
Vervolgens kun je je voortgang bijhouden in je Persoonlijk
Dashboard en krijg je hulp van onze health en wellbeing
coaches via WhatsApp. Tot slot kun je jezelf opnieuw
laten meten om je voortgang zichtbaar te maken voor een
positieve en blijvende impact.
Compleet: je weet waar je staat
We combineren en analyseren duizenden datapunten van
je gezondheid om inzicht te kunnen geven in jouw algehele
gezondheid, welzijn en prestaties.

Inspanningstest

Inspanningstest

Persoonlijke
begeleiding

Persoonlijke
begeleiding

Coaching & Chat
support

Coaching & Chat
support

24/7 online toegang

24/7 online toegang

+

Op basis van markers die je huidige gezondheid en mogelijke
risico’s laten zien, rangschikken we de belangrijkste adviezen
voor jouw levensstijl die aansluiten op jouw persoonlijke
behoeften en doelen.

www.ancora.health							

Persoonlijk
Gezondheidspaspoort

+

Persoonlijk: maak bewuste keuzes om mogelijke
gezondheidsrisico’s in de toekomst aan te pakken
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Persoonlijk
Gezondheidspaspoort
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3 Health Expert
consults

1 Hermeting
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JE GEZONDHEIDSREIS START BIJ
EEN VAN ONZE HEALTH STUDIOS
Begin jouw reis in Amsterdam of Eindhoven.

INSPIREREND DESIGN EN STATEOF-THE-ART APPARATUUR

Persoonlijke Onboarding
Bij al onze pakketten hoort een Persoonlijke
Onboarding in één van onze Health Studio’s.

Core Onboarding

Included with:
Plus

Premium

Het begint allemaal met je Persoonlijke Onboarding bij één van onze Health Studio’s.
Hier meten we je lichaamssamenstelling en verzamelen we bloed- en urinemonsters
voor verdere analyse van je vetgehaltes, suikers, vitamines, hormonen en genetische
risico’s.

Levensstijl
Fysieke
metingen
Fitheid
Biomarkers
Genen

Performance Onboarding

Performance
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Included with:
Plus

Premium

www.ancora.health								

Bij onze pakketten zit een uitgebreide fitnessbeoordeling van je hart en
longen, waarbij je meer te weten komt over je hart-long conditie, maximale
vetverbrandingszone, en optimale trainingszones.

Juli 2021		

					

@ancorahealth
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KRIJG DIEPGAAND INZICHT IN
LICHAAM EN GEEST

Gezondheidsinzichten
Onze uitgebreide analyse laat zien hoe jouw
gezondheid ervoor staat.
34 Gezondheidsinzichten

3 Performance
Inzichten

Analytic Engine

Inbegrepen bij:
Plus

Premium

Inbegrepen bij:
Plus

Premium

Vervolgens verwerken we je data in onze CE-gecertificeerde
Analytic Engine om wetenschappelijke inzichten en
gepersonaliseerde acties te genereren.

Vervolgens ondersteunen we je bij het
maken van lifestylekeuzes en het vormen
van gezonde gewoonten die bij jou passen.

Inzicht & Actie sessie
Videogesprek van 30 minuten met één van onze artsen.
1 Inzicht & Actie sessie

Dit doen we met een combinatie van digitaal en persoonlijk
contact.
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Inbegrepen bij:
Plus
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Ancora Health

Hallo! Hoe was je week?

Goed! Maandag voetbaltraining

MAAK PERSOONLIJKE
KEUZES EN VORM
GEZONDE GEWOONTEN

M

online

gehad en woensdag m’n eerste
gymsessie.

Een persoonlijk dashboard
Je ontvangt dagelijks lifestyleadviezen
om je doelen te bereiken. Werk aan
persoonlijke missies om je gezondheid
naar het volgende niveau te brengen.

Chat support

Super! Zullen we dit weekend
beginnen met hardlopen?

Ja, wil ik best proberen! Tips?

Inbegrepen bij:
Plus

Stel je vragen en krijg hulp bij het in
praktijk brengen van jouw persoonlijke
acties en aanbevelingen.
Inbegrepen bij:

Premium

Doe goede hardloopschoenen

Plus

Premium

aan en doe 1 minuut hardlopen,
2 minuten wandelen, 1 minuut
hardlopen, etc.

Ok, duidelijk - ik ga het
proberen!

Hermetingen

Typ een bericht

Het onderhouden en verbeteren van je
gezondheid is een doorlopend proces - meet hoe
de veranderingen die je hebt gemaakt invloed
hebben op je lichaam en geest.

1 Hermeting

Inbegrepen bij:
Premium

Lopende gesprekken
Videogesprek van 30 minuten met één
van onze artsen.
3 Health Expert
consults
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JOUW PERSOONLIJK
DASHBOARD

MISSIES OM JOUW GEZONDHEID
TE BEVORDEREN

Log in bij je gezondheidspaspoort en werk aan tot 3 missies die voor jou zijn
geselecteerd op basis van je gezondheidsgegevens en persoonlijke doelen.
Focus en manage je
stress beter

Leef meer mindful
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Word sterker

Train je emotionele
veerkracht

Krijg meer energie

Kom in beweging

Verbrand buikvet

Een gezonder hart

Verbeter je stofwisseling

Voel je jonger

Verminder onstekingen

Gezondere nieren

Breng je voeding in

Verbeter je conditie en

balans

word sneller

					

@ancorahealth
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WE STAAN ALTIJD VOOR JE
KLAAR OM JE VOORUIT TE
Samen updaten we je Persoonlijk Gezondheidspaspoort en kijken we hoe je
lichaam en geest reageren op de veranderingen die je hebt gemaakt.

Chat support

Lopende gesprekken

Houd contact met onze lifestyle-deskundigen en krijg tips
& trucs hoe je de dagelijks de juiste keuzes kunt maken in
voeding, beweging en mindfulnessoefeningen.

Premium-leden hebben de mogelijkheid om drie
videogesprekken van 30 minuten met onze health
experts te hebben. Hier kun je je persoonlijke uitdagingen
bespreken en successen vieren.

Levensstijl

Fysieke metingen

Een selectie van vragen uit je Gezondheid &
Lifestyle vragenlijst om veranderingen in je
dagelijkse gewoonten en gezondheidsdoelen
aan te tonen.
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Een selectie van markers van je fysieke
metingen, lichaamssamenstelling en
bloeddruk, afhankelijk van je missies.

Biomarkers

Fitheid

Een selectie van markers uit je bloedwaarden, bloedsuiker,
botgezondheid, hormonen, ontstekingswaarden, nierfunctie,
leverfunctie, mineralen, zuurstoftransport, herstelwaarden,
schildklierfunctie en vitaminen, afhankelijk van je missies.

Een selectie van kracht, rust en stress ECG, hart-long
conditie, ademgasanalyse, hartslagherstel, afhankelijk van
je missies.
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DE BIOLOGISCHE KENNIS OM ELKE
DAG DE JUISTE KEUZES TE MAKEN

ONZE ANALYTIC ENGINE COMBINEERT HET
BREEDSTE SCALA AAN GEZONDHEIDSDATA

Gezondheid, welzijn en prestaties
BODY
Blood cholesterol

Levensstjil

Blood components

Analyse van jouw gezondheidsdoelen en dagelijkse
gewoonten, zoals beweging gerelateerd aan je werk
of reizen, sport, voeding en welzijn.

Blood pressure
Blood sugar
Blood triglycerides
Bone health
Fatty liver
Kidney function
Kidney stones
Muscle health

Fysieke metingen

Oxygen transport
Plaque build-up

Analyse van je lichaamssamenstelling, waaronder je
vetpercentage, spiermassa, vetverdeling en meer.

Thyroid function
Urine protein
Weight

MIND
Autonomy
Environmental mastery

Fitheid

Health responsibility
Interpersonal relations

Meting van je kracht en onderzoek naar je hart-long
conditie.

Personal growth
Personality type
Positive relations with others
Purpose in life
Self-acceptance
Spiritual growth
Stress management

Biomarkers

LIFESTYLE

Moleculen die in je bloed en urine voorkomen. Dit zijn
belangrijke indicatoren voor je gezondheid.

Nutrition
Energy balance
Food groups
Micronutrients
Activity
Aerobic activity
Being active

Genen

Bone and muscle strengthening

Baanbrekende analyse van genetische risicofactoren
om te kijken hoe je genen je gezondheid kunnen
beïnvloeden.

PERFORMANCE
Cardiopulmonary fitness
Inflammation
Recovery
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GEZONDHEIDS EN LEVENSSTIJL
VRAGENLIJST

JOUW FYSIEKE METINGEN

M

Voorafgaand aan je Persoonlijke Onboarding, vragen we je de Gezondheid & Lifestyle vragenlijst in te vullen.
In deze vragenlijst verzamelen we informatie over je medisch verleden en familiaire aanleg, gewoonten,
voeding en beweging, doelstellingen, welzijn en hoe je met stress omgaat.

IU

JOUW LEVENSSTIJL

Bij alle pakketten hoort een Personal Onboarding. Bij de Core Onboarding doen we diverse fysieke
metingen, waaronder je vetpercentage, spiermassa, vetverdeling en meer.

PERSOONLIJKE ONBOARDING

BLOEDDRUK

Erfelijkheid

Medische voorgeschiedenis

Core Onboarding

Diastolische bloeddruk (onderdruk)

Eetgewoonten

Sport en fitness

Rustpauze met ontbijt

Systolische bloeddruk (bovendruk)

Dieetvoorkeuren

Stress management

Performance Onboarding

Doelen

Supplementen

Gezondheidsgedrag

Welzijn

Health behaviours

LICHAAMSSAMENSTELLING ANALYSE
ANTROPOMETRIE
BMI (body mass index)
Gewicht
Heupomtrek
Lengte
Taille-heup ratio

Ruststofwisseling
Eiwitten en mineralen
Lichaamscelmassa
Lichaamsvocht
Spiermassa
Vetweefsel

Tailleomtrek
Vetpercentage
Vetvrije massa
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JOUW BIOMARKERS

Bij onze pakketten hoort ook een Performance Onboarding. Naast het meten van je kracht, doen we bij
de Performance Onboarding ook een rust- en stress-ECG, fietstest met ademgasanalyse, meting van je
zuurstofverbruik (VO2 Max), maximaal vermogen en hartslagherstel.

Biomarkers zijn de moleculen in je bloed en urine. Ze vormen samen een goed beeld van je gezondheid,
welzijn en gezondheid.

IU

JOUW FITHEID

M

ADEMGASANALYSE

HARTSLAGHERSTEL

BLOEDCOMPONENTEN

BOTGEZONDHEID

Actieve herstelzone

Hartslagreserve

Basofielen

ALP (alkalische fosfatase)

Aerobe zone

Hartslagherstel na 1, 2 en 3 minuten

Eosinofielen

Calcium

Hematocriet

PTH (parathyreoïd hormoon)

Ijzer

Vitamine D

Anaerobe zone
Maximale vetverbrandingszone
Passieve herstelzone

KRACHT
Handknijpkracht

Leukocyten (witte bloedcellen)
Lymfocyten
MCHC

ECG

Monocyten
Neutrofielen

Rust ECG

Rode bloedcellen

Stress ECG

Trombocyten (bloedplaatjes)
Transferrine

HART-LONG CONDITIE

Transferrineverzadiging

HORMONEN
Cortisol
Vrij T3
Vrij T4
PTH (parathyreoïd hormoon)
TSH (thyroïd stimulerend hormoon)

Maximaal vermogen
Maximale hartslag

BLOEDSUIKER

Hartslag in rust
Bloedsuikergehalte (nuchter)

VO2 Max

HbA1c (geglyceerd hemoglobine)
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JOUW BIOMARKERS

We meten een breed scala aan waarden, zoals het functioneren van je organen, hoe je lichaam vetten en
suikers verwerkt, en hoe het vitaminen en mineralen opslaat.

We kijken ook naar het functioneren van je zuurstoftransport en de hormonen die een vitale rol spelen om
je lichaam in balans te houden.

IU

JOUW BIOMARKERS

M

LEVER

NIEREN

RUST EN HERSTEL

ZUURSTOFTRANSPORT

ALAT (alanine transaminase)

Albumine/creatinine ratio

Cortisol

Ferritine

ALP (alkaline fosfatase)

Calcium

Magnesium

Foliumzuur

ASAT (aspartate transaminase)

Creatinine

Gamma-GT (gamma- glutamyltransferase)

eGFR (schatting glomerulaire filtratie
snelheid)

Totaal bilirubine

Urine calcium

Urinezuur

Urinekristallen
Urine pH

Hematocriet
SCHILDKLIER
TSH (thyroïd stimulerend hormoon)
Vrij T3
Vrij T4

HDL (High-density lipoprotein cholesterol)
LDL (Low-density lipoprotein cholesterol)

Triglyceriden

Ijzer
MCHC
MCV (mean corpuscular volume)
Rode bloedcellen
Transferrine

LIPIDEN

Totale cholesterol

Hemoglobine

ONTSTEKING
Ferritine
hs-CRP (C-reactief proteïne)
Leukocyten (witte bloedcellen)

Transferrineverzadiging
VITAMINEN

Vitamine B6
Vitamine B12

Foliumzuur
Vitamine B6
Vitamine B12
Vitamine D

MINERALEN
Calcium
IJzer
Magnesium
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JOUW GENEN

DOE MEE MET THE DEEP
HEALTH REVOLUTION

Naast je levensstijl, spelen ook je genen (je DNA) een rol bij je toekomstige gezondheid. Bij Ancora
kijken we naar je DNA met een baanbrekende techniek. Door middel van een polygene analyse
kunnen we jouw genetische risicoscores (Genetic Susceptibility Scores, ook wel GSS) bepalen. Een ‘GSS’
vertaalt de informatie van je genen in een score.

BLOED

STOFWISSELING

Aanleg voor een lage hemoglobinewaarde

Aanleg voor een hoge bloeddruk
Aanleg voor een verhoogd
triglyceridengehalte in je bloed

BOTTEN

Aanleg voor een hoog LDL- cholesterol in
je bloed

Aanleg voor een lage botdichtheid

Aanleg voor een hoog HDL- cholesterol in
je bloed
Aanleg voor een hoge totaalcholesterol in
je bloed

HART
Aanleg voor hogere plaqueopbouw

Health and

Health and Performance

Performance Plus

Premium

Persoonlijk
Gezondheidspaspoort

Persoonlijk
Gezondheidspaspoort

Aanleg voor een ontregelde
bloedsuikerspiegel

Inspanningstest

Inspanningstest
LEVER

Persoonlijke
begeleiding

Aanleg voor een hoog vetpercentage

Persoonlijke
begeleiding

Coaching & Chat
support

Coaching &
Chat support

24/7 online toegang

24/7 online toegang
+

Get started

+

3 Health Expert
consults
1 Hermeting

Get started
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