SPORT, BEWEGING  
EN HERSTEL

GEZONDER EN FITTER
We ervaren allemaal de effecten van de huidige coronabeperkingen op onze
gezondheid en lichamelijke conditie. Of je nu een beginnend sporter, doorgewinterde
atleet, of op zoek bent naar hulp bij herstel van een ziekte, wij helpen je gezondheid in
kaart te brengen – en geven inzicht hoe deze er in de toekomst uit zou kunnen zien.

Waarom kiezen voor Ancora Sport?

Start met een nieuw
trainingsplan of haal
meer uit je huidige
trainingsschema

Kom meer te
weten of je hart- en
longfunctie

Breng je
voortgang in kaart

Start met het herstel
van Covid-19

Versnel jouw
herstel na trainingen

Voorkom
sportblessures

Bereid je voor op
een marathon,
wielerwedstrijd,
triatlon, etc.

Bereken je
trainingszones en
drempels

Advies om
overbelasting en
blessures te
voorkomen

K I E S H E T PA K K E T D AT
B I J J O U PA S T
Overzicht

Basis Sport Fitness Test

Inspanningstest

(‘Basis Plus’)

We bieden ook

Deskundig advies op gebied van sportgeneeskunde, beweging,
voeding en mindfulness

Persoonlijke revalidatieplannen

Covid-19 herstelplannen

Fietspositiemetingen

Hartfilmpjes (ECG)

Uitgebreid Sportmedisch
Onderzoek (USMO)

Kijk hier voor meer informatie:

Welk pakket is het
beste voor jou?
Wanneer je…

Basis plus

- wil starten met een nieuw trainingsplan   
- meer uit je huidige trainingsroutine wil halen 

- wil weten waarom je bepaalde lichamelijke klachten hebt bij het sporten  

- een sportkeuring nodig hebt voor een sportevenement of vereniging

Wanneer je…

Inspanningstest

- wil starten met een nieuw trainingsplan

- meer uit je huidige trainingsroutine wil halen  

- inzicht wil krijgen in je hart-long conditie 

- inzicht wil krijgen in jouw lichaam en de belangrijkste prestatie-indicatoren  

- sneller wil herstellen na trainingen 

- jouw trainingszones wil berekenen

Wanneer je…

Uitgebreid
Sportmedisch
Onderzoek
(USMO)

- wil starten met een nieuw trainingsplan  

- meer uit je huidige trainingsroutine wil halen 

- inzicht wil krijgen in je hart-long conditie  

- je voortgang in kaart wil brengen sinds je laatste meting door Ancora  

- wil trainen voor een marathon, wielerwedstrijd of triatlon 

- sportblessures wil voorkomen

SPORTMEDISCHE
ONDERZOEKEN BIJ ONZE
HEALTH STUDIO’S

Wat we meten

Inbegrepen bij alle pakketten

Lichaamssamenstelling
Fysieke metingen
Bloedtest (vingerprik)
Hartfunctie-check
Longfunctie-check

Inspanningstest (VO2 max)
Een inspanningstest waarbij je
inzicht krijgt in je hart-longconditie,
maximale vetverbrandingszone, en
(an)aerobe drempels.

Consult met een sportarts
De arts doet een orthopedische check
van je botten, gewrichten, pezen en
spieren. Samen bespreek je de
resultaten en je krijgt persoonlijk
advies om je gezondheids- en
fitnessdoelen te bereiken, en blessures
te voorkomen.

Inbegrepen bij:
Inspanningstest
Uitgebreid Sportmedisch Onderzoek

(USMO)

Inbegrepen bij:
Uitgebreid Sportmedisch Onderzoek

(USMO)

O N Z E h e a lt h s t u d i o s   
BIEDEN JE:

State-of-the-art apparatuur

We gebruiken de meest geavanceerde apparatuur om jouw bloeddruk, vetpercentage,
visceraal vet en spiermassa zo nauwkeurig mogelijk te meten.

Deskundige begeleiding

Ons team bestaat uit ervaren specialisten op het gebied van sportwetenschappen en
revalidatie, ondersteund door een ongeëvenaard netwerk van partners en adviseurs in de
wereld van preventieve zorg.

neem contact met
ons op

E-mail ons

Bel ons

Chat met ons

info@ancora.health

+31(0)85-1303267

Chat op onze website of via
WhatsApp

doe mee met de  
deep health revolution!

