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LAAT WE ONZE TRAINERS 
EEN KENNISUPDATE 
AANREIKEN OVER DE 
VOEDING- EN BEWEEG-
RICHTLIJN. ZODAT ZE DIE 
KENNIS EFFECTIEF 
KUNNEN OVERBRENGEN 
AAN LEDEN.

•  Ondersteuning op maat voor mensen 
en gezinnen met overgewichtsproble-
men 

•  Betere toegankelijkheid voor mensen 
die nog niet sporten bij sportclubs en 
sportscholen 

Wat kan de Fitnessbranche bijdragen?
Als sector kunnen wij zeker ook een 
steentje bijdragen aan het halen van 
deze doelstellingen. Allereerst op het 
gebied van bewustwording van de voe-
dings- en beweegrichtlijnen. Trainers zit-
ten in de ideale situatie om kennis over 
te brengen. Dat kan met factsheets, pos-
ters, nieuwsberichten, lezingen en com-
pacte persoonlijke presentaties. 

In het Preventieakkoord is ook afgespro-
ken dat de supermarktbranche zorgt 
voor scholing voor de medewerkers over 
de voedingsrichtlijnen. Hier kunnen wij 
als branche een voorbeeld aan nemen. 
Laat we onze trainers een kennisupdate 
aanreiken over de voeding- en be-
weegrichtlijn. Zodat ze die kennis effec-
tief kunnen overbrengen aan leden.

Ook het laagdrempeliger maken van het 
sportaanbod is een van de acties in het 
Preventieakkoord. Hoe kunnen wij men-
sen meer laten sporten? En dan juist de 
groep die het zelf moeilijk kunnen op-
brengen. Dit kan gedeeltelijk door on-
dersteuning vanuit de gemeente en bij-
voorbeeld Sportimpuls. Maar je kunt als 
ondernemer ook zelf actie ondernemen, 
bijvoorbeeld een ‘maatschappelijke 

sportpas’. Voor mensen die in de uitke-
ring zitten is een daluren kaart ideaal. De 
prikkel van extra korting is wellicht ge-
noeg om aan de slag te gaan. 

Dit zijn slechts enkele mogelijkheden 
hoe wij, als fitnessbranche, bij kunnen 
dragen aan het Nationaal Preventieak-
koord. Ik denk dat het goed is de uitda-
ging aan te gaan om het Preventieak-
koord verder te onderzoeken om te 
kijken welke acties wij nog meer kunnen 
ondernemen om o.a. de doelstelling om 
overgewicht en obesitas te laten dalen.

John van Heel
EFAA/Nieuwe Gezondheid
j.vanheel@efaa.nl

We moeten gezonder gaan leven, anders 
zijn de zorgkosten straks niet meer te be-
talen. VWS heeft hiervoor roken, overge-
wicht en probleemdrinken als speerpun-
ten bepaald en dit, samen met 70 
partners, opgenomen in het Nationale 
Preventieakkoord 2018. 

Overgewicht en obesitas zijn de op één 
na belangrijkste oorzaak van ziekten in 
Nederland. Dit omdat ze vaak ook hart- 
en vaatziekten en diabetes tot gevolg 
hebben. Omdat de helft van de Neder-
landers te zwaar is, moeten we alle zei-
len bijzetten om het tij te keren. Voor 
2040 wil VWS dat het percentrage over-
gewicht daalt van 50 procent naar 38 
procent en het percentage obesitas 
daalt van 14,5 procent naar 7,1 procent. 
Om dit te bereiken moeten we gezonder 
eten en drinken. Veder moet het aantal 
mensen dat voldoende beweegt stijgen 
van 47 procent naar 75 procent in 2040. 

Om De doelstellingen te halen zijn er in 
het Preventieakkoord veel maatregelen 
tegen overgewicht en obesitas opgeno-
men. Enkele van deze maatregelen zijn:

•  Gezonde kantine in sportclubs, scho-
len, ziekenhuizen en bedrijven

•  Minder suiker in frisdranken, snoep en 
melkproducten

•  De Schijf van vijf en voedingsrichtlijn 
bekender maken

• Nieuw voedselkeuze logo
•  Scholing van supermarktpersoneel op 

het gebied van gezonde voeding
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DE FITNESS-
BRANCHE ALS 
PARTNER IN HET 
PREVENTIE-
AKKOORD 2018!

Kwaliteitsformule: 
opleidingen, 

bijscholingen en 
effectieve, bewezen 
trainingsschema’s.

All-in partnership, 
inclusief marketing-en 

(club) management 
ondersteuning.

Exclusieve 
merchandise 
beschikbaar.

Onderdeel van 
een van ‘s werelds 
grootste boxing 

communities.

+31 (0)416 33 43 15  |   info@hddgroup.com  |   hddgroup.com

 

• Speciaal ontwikkeld én 
exclusief voor vrouwen

• Stoer en hip
• Geavanceerde technieken 

uit de bokssport, zonder 
fysiek contact

 

• Toegankelijk voor een 
breed publiek

• Geschikt voor mannen én 
(stoere) vrouwen

• Next level training: pittig 
en uitdagend, zonder 
fysiek contact

JOIN THE  
MOVEMENT!
Op zoek naar een stoer en toegankelijk boksprogramma voor in je club?
Kies dan voor Pink Boxing en Cross Boxing!
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