
Persoonlijke informatie 
voor betere prestaties

Zorg voor het welzijn 
van uw personeel!

Firstbeat Lifestyle Evaluatie

FEEDBACKANALYSE  METING  



Ondersteun uw management en top-
medewerkers in het hanteren van de 
hoge eisen die tegenwoordig worden 
gesteld met betrekking tot het werk. 
Toon uw betrokkenheid bij hun welzijn 
met een Firstbeat Lifestyle Evaluatie.

De Lifestyle Evaluatie biedt een uitgebreid overzicht 
van het persoonlijk welzijn tijdens werk en vrije tijd. 
Persoonlijke aanbevelingen die zijn gebaseerd op de 
evaluatie, motiveren de medewerkers om de effecten 
van hun gedrag op hun welzijn en werk te herkennen 
en te begrijpen.

Hoe is het welzijn van personeel 
op sleutelposities in uw bedrijf?
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De Firstbeat Lifestyle Evaluatie geeft vanuit het 
perspectief van het management en personeel op 
sleutelposities, antwoord op belangrijke vragen zoals:  

Firstbeat Lifestyle Evaluatie
– Op weg naar betere prestaties

Werken in een verantwoordelijke positie kan tot grote 
stress situaties leiden waarin de werkdruk risico’s met zich 
meedraagt die het persoonlijk welzijn en de werkprestaties 
beïnvloeden. 

Wat is de juiste hoeveelheid  
lichamelijke activiteit voor mij?

Hoe kan ik uitputting voorkomen? Welke gebeurtenissen in mijn leven 
verbruiken of herstellen mijn 

energiereserves?

Hou behoud ik een positief 
energieniveau?Hoe ga ik met stress om?

De Lifestyle Evaluatie heeft betrekking op belangrijke aspecten van het welzijn, en legt de 
basis voor succes in zowel het zakelijke als het persoonlijke leven. Het wordt ingezet voor het 
herkennen van stressfactoren en het beoordelen van voldoende herstel en de slaapkwaliteit, 
en benadrukt het belang van voldoende lichamelijke activiteit in het dagelijks leven.

De Firstbeat Lifestyle Evaluatie is bij uitstek geschikt voor bijvoorbeeld 
managers en personeel op sleutelpositie, werknemers die in ploegen-
dienst werken, medewerkers die veel reizen en medewerkers die zwaar 
lichamelijk werk verrichten.
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DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG

Stress Herstel Lichamelijke activiteit

Tijd
6:00 14:00 22:00 14:00 22:00 14:00 22:006:00 6:00 6:00

Een voorbeeld van een stress- en herstelrapportage van 3 dagen.

Normale werkdag Overwerken Slechte nachtrust Veeleisende werkdag Ontspanning thuis 
Zware maaltijd

Gezinsactiviteiten
Lichte lichamelijke inspanning

Lezen

Draag zorg voor meer
dagelijkse lichamelijke
activiteit

!
Werk niet meer vlak

voor het slapen !

Eet op regelmatige
momenten  ook op
drukke werkdagen

!

Vermijd zware maaltijden
vlak voor het slapen !

Zorg voor meer
lichaamsbeweging !

Doe activiteiten die
bijdragen aan je herstel !

Objectieve en goed meetbare informatie die is verkregen uit het 
dagelijkse leven.
De Firstbeat Lifestyle Evaluatie is gebaseerd op een geavanceerde analysetechnologie die de hartslag en de hartslagvariabiliteit 
meet, en hierdoor fysiologische veranderingen in het lichaam registreert. De meting wordt uitgevoerd gedurende normale werk-
dagen en een vrije dag in plaats van in een laboratoriumomgeving.  Hiermee wordt relevante informatie verkregen die als basis 
kan dienen voor  feedback en het maken van keuzes in het dagelijks leven. 

Voor meer informatie over de Firstbeat  
Lifestyle Evaluatie, neem contact op met 
Biocoherence Nederland BV.

Biocoherence Nederland BV
Planetenveld 23

3893 GE Zeewolde
www.biocoherence.eu    
info@biocoherence.eu

“Ik voel me frisser en energieker. Het is nu eenvoudiger om  
op te staan voor vergaderingen in de vroege ochtend.”

“Doordat ik geleerd heb om voor een betere balans te zorgen tussen 
 werk en vrije tijd, besteed ik nu meer tijd aan mijn gezin.”

“Met enkele kleine veranderingen heb ik per dag meer  
lichamelijke activiteit kunnen realiseren.”

“Ik heb geleerd om situaties te herkennen die mij stress geven.”

88 % van de mensen die deelnamen aan de Lifestyle Evaluatie geeft aan 
dat ze zeer waardevolle informatie hebben gekregen over het effect van 

lifestyle op hun gezondheid en het omgaan met stress.

De Lifestyle Evaluatie leidt tot concrete acties en resultaten.

www.firstbeat.com


