
Lifestyle test
Eén van de meest geavanceerde meetinstrumenten op het gebied 

van lifestyle.  De lifestyle test is een uitstekende methode om  

functionele stoornissen in kaart te brengen. 

Voor onze gezondheid is het 

essentieel dat alle organen, 

spieren en gewrichten zo  

volledig mogelijk functioneren. 

Als de belastbaarheid van  

organen, spieren en gewrichten 

afneemt, loopt u een groter 

risico klachten te ontwikkelen. 

Uw gezondheid is afhankelijk 

van uw herstellend vermogen 

en als dit onvoldoende is, 

kunnen er klachten ontstaan.

Historie over de lifestyle test
De lifestyle test maakt gebruik van meetapparatuur 
welke wetenschappelijk getoets, onderzocht en 
goedgekeurd is door diverse universiteiten en 
professionele sportorganisaties als AC Milaan,  
FC Keulen, Bayer Leverkusen, Formule 1, Mc.Enroe 
Tennis Academy en met de input van de eigenaar 
van Wegamed (de arts Peter Molleney) en  
diverse research instituten en deskundigen  
uit Nederland, Duitsland en China.

Werking:
De lifestyle test duurt slechts 8 minuten. 
Het enige wat uitgetrokken moet worden zijn 
de schoenen en sokken.

Wat wordt er gemeten?
•	De	functies	van	spieren,	gewrichten	en	organen
•	De	energiereserves	en	het	vermogen	van	het	
 lichaam om deze te gebruiken
•	Het	niveau	van	verzuring	en	het	vermogen	van		

 

 



 het lichaam om dit te neutraliseren
•	Voedingsstoffen,	vitamines,	mineralen,	
 sporenelementen
•	Body	Mass	Index
•	Belasting	belastbaarheids	balans

Persoonlijke aanbevelingen voor  
gezonde voeding, lichaamsbeweging 
en ontspanning
De meetresultaten laten een goed beeld van de 
gezondheid zien en geven specifieke aanbeveling
en. En dat gaat niet alleen over bewegen maar ook 
over wat u zou moeten eten en drinken. Een totale 
scan welke helpt op een efficiënte manier de 
leefstijl te verbeteren. Ook de voeding speelt een 
belangrijke	rol;	Voldoende	gedronken,	te	veel	of	
te weinig eiwit of koolhydraten, te weinig vezelrijk 
voedsel gegeten, geen rustpauzes genomen? 
Alles is van invloed. De lifestyle test laat zien wat 
het lichaam nodig heeft en waarvan er te veel of 
te weinig is.

Spieren en organen
Spieren doen meer dan bewegingen veroor
zaken. Spieren zijn verbonden aan organen.  
Een goede werking van organen heeft invloed 
op het functioneren van de spieren en andersom.  
Het	meten	van	de	spieren	geeft	weer	een	extra	
kijk op de belasting op de organen.

Individueel advies
Na de meting wordt de uitkomst van de test 
beoordeeld en direct met u doorgenomen.  
Vervolgens	krijgt	u	een	persoonlijk	advies	van	
ons, in dit advies worden de gemeten resultaten 
overzichtelijk in beeld gebracht.  De totale duur 
van de afspraak neemt ongeveer een uur in beslag.

Geen risico
Voorafgaand	de	meting	moet	er	een	vragenlijst	
worden ingevuld over de gezondheidstoestand 
op dit moment en over de historie van de 
gezondheidstoestand. Het ondergaan van de 
meting is zonder enig risico.

Uitzonderingen zijn tijdens zwangerschap, hart
afwijkingen, zwaar medicijngebruik en epilepsie.

De lifestyle test is niet bedoeld als vervanging 
van een behandeling/raadpleging bij een arts 
of specialist. Er wordt geen diagnose door 
ons gesteld.
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Nadere informatie
Voor	meer	informatie	kunt	u	zich	wenden	tot	 
onze website: www.lampetherapie.nl 
Vindt	u	het	prettig	om	persoonlijk	contact	te	 
hebben dan kunt u ons bereiken via de mail  
info@lampetherapie.nl of telefonisch op werkdagen 
van 8.30 tot 17.00 uur via tel. 0591  624 832.

 

 


