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Nutritional Assessment Day

Wist u dat afgelopen donderdag 7 november de wereldwijde “nutritionDay” (“nDay”)
plaatsvond?

Een dag waar aandacht besteed wordt om ziektegerelateerde ondervoeding bij
ziekenhuispatiënten te verminderen. Op deze dag was InBody door de afdeling
diëtetiek van het Erasmus Medisch Centrum uitgenodigd om aanwezig te zijn in de
“Nutritional Assessment Street”. Het was een geslaagde dag en goed om te zien hoe
patiënten en medewerkers met enthousiasme de InBody test wilden doen en
gemotiveerd raakten om toch iets meer te gaan bewegen en gezonder te eten!

Donderdag 28 november zal InBody aanwezig zijn op De herfststudiedag van de VBVD
(Vlaamse Beroepsvereniging van Voedingsdeskundigen en Diëtisten) “De nier in het
vizier”. Zien wij u daar?

Digitale oplossing

Sinds dit jaar bieden wij onze klanten een digitale oplossing voor het beantwoorden van
vragen of voor het bieden van trainingen, in de vorm van ZOOM videoconference. Tijd is
vaak een gebrek waar elk bedrijf of ondernemer onder lijdt, hierin denken wij graag
mee. Wij willen graag onze servicestandaard hoog houden, maar tegelijkertijd rekening
houden met het tijdsgebrek waar veel ondernemers mee te maken hebben.

Daar hebben wij wat op gevonden; het videoconference programma ZOOM. Het is alsof
je gezamenlijk aan de meeting tafel zit, maar dan via het internet. Het enige wat je nodig
hebt is een apparaat met microfoon, video en internetfunctie en via een toegestuurde
link komt u direct bij de meeting.

Interesse in een ZOOM meeting? Geef dit dan hier aan.

Blog | Hoe u diabetes kunt overwinnen
met een verbeterde lichaamssamenstelling 

Hoe meer we naar de statistieken kijken, hoe meer het lijkt alsof diabetes type 2 een van
de stilste epidemieën in de medische geschiedenis is. Wat eerst een ziekte was die bij
volwassenen voorkomt, zien we nu dat dit ook steeds vaker voorkomt bij kinderen en
tieners.

Momenteel hebben meer dan 29 miljoen Amerikanen diabetes. Erger nog, 25% van hen
zijn er niet bewust van dat ze de ziekte hebben. Daarnaast heeft een derde van de
volwassenen in de Verenigde Staten, meer dan 80 miljoen mensen, momenteel
prediabetes terwijl ze dat niet weten. Het gaat er dus niet om hoeveel mensen diabetes
hebben; het gaat erom hoe veel mensen het niet weten en risico lopen. Het ziet er ook
niet naar uit dat het beter wordt in de toekomst. Onderzoek na onderzoek voorspelt dat
de situatie erger wordt en dat het aantal gediagnosticeerde diabetespatiënten
dramatisch zal toenemen. Wat gebeurt er allemaal en wat voor rol heeft de
lichaamssamenstelling in het voorkomen van diabetes? Daarvoor moeten we ons eerst
verdiepen in het lichaamsgewicht en begrijpen waarom dit tot misvattingen kan leiden.

Lees hier verder.

Nog geen Inbody?

Heb jij nog geen InBody en je zou er graag meer informatie over willen? Bezoek onze

website of klik hier:
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