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X-Fittt Club in Beeld: Fysiq 
Vision in Veenendaal

X-FITTT

X-Fittt is dé gecombineerde leefstijl interventie om op een verantwoorde wijze in een korte periode af te vallen en 

om een actievere en meer gezonde leefstijl aan te nemen. X-Fittt is tegelijkertijd elke club een blijvende bron van 

nieuwe leden. X-Fittt is een unieke combinatie van bewegen, de juiste voeding en professionele betaalbare begelei-

ding. Na X-Fittt volgt nazorg door middel van maatwerk zoals sportabonnement, leefstijl coaching en diëtist-advies.

X-Fittt ging voor het eerst in 2015 in Arnhem van start met een klein groepje mensen met overgewicht. X-Fittt is 

uitgegroeid tot het meest succesvolle programma van Nederland. Het programma X-Fittt wordt op meer dan 35 

locaties in Nederland aangeboden. Goede resultaten en tevreden deelnemers zorgen voor een verdere uitbreiding 

van X-Fittt locaties. Heb jij interesse om X-Fittt in jouw centrum uit te voeren, neem dan contact op met X-Fittt B.V. 

via info@x-fittt.nl of 06-57320111.

Body Biz stelt elke maand een X-Fittt club voor. Deze maand is dat Advies- en Beweegcentrum Fysiq Vision in 

Veenendaal.

Naam:   Advies- en Beweegcentrum Fysiq Vision

Plaats:   Veenendaal

Ondernemer:  Natascha Plate

X-Fittt sinds:  April 2018

WANNEER IS FYSIQ VISION OPGERICHT?
Fysiq Vision bestaat inmiddels alweer 14 jaar en is 

opgericht door Natascha Plate en Peter Gardien. Ons 

centrum komt voort vanuit de praktijk voor Fysio- en 

Manuele Therapie, waarbij we er steeds meer achter 

kwamen dat we mensen wel op weg naar persoonlijke 

doelen hielpen maar dat ze daarna vaak terugvielen. We 

hebben er toen voor gekozen om een sportschoolgele-

genheid te integreren. Ook zijn wij andere mogelijkheden 

om te sporten gaan aanbieden. Bij ons kan op elk niveau 

bewogen worden. Mensen kunnen bij ons terecht voor 

revalidatie (bijvoorbeeld na een nieuwe knie of heup, 

maar ook bij behandeling tijdens / na kanker). Het leu-

ke is dat mensen die wat mankeren (of in het verleden 

klachten hadden) sporten tussen mensen die gezond 

zijn. Deze combinatie doet beide groepen goed. Alle acti-

viteiten staan onder begeleiding van een goed opgeleide 

collega’s (zowel fysio’s als fitnesstrainers).
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HOE ONDERSCHEIDT FYSIQ VISION ZICH 
VAN CONCURRENTEN?
Als voedings- en beweegcentrum onderscheiden 

we ons van andere centra door het extra stukje 

aandacht en passend advies op maat te leveren, 

zowel in de fitness als in de fysioruimtes. Mensen 

kunnen bij ons terecht om te sporten en voor ver-

schillende soorten therapie (fysio, manueel, sport, 

arbeid, oncologie, oedeem) en aanvullende onder-

steuning door o.a. een diëtist, dus voor het hele 

plaatje.

WAT DOET FYSIQ VISION MET SOCIAL ME-
DIA?
Wij gebruiken social media voor het creëren van 

een online community, om mensen op de hoogte te 

stellen van de verschillende activiteiten die we aan-

bieden en om informatie te geven over verschil-

lende aandoeningen. Tevens trachten we meer 

naamsbekendheid in onze regio te verwerven, 

want het meeste gaat via mond op mondreclame. 

Dit is de meest effectieve manier van reclame, 

maar zeker niet de snelste. Hier gebruiken we dan 

Facebook, Twitter, Instagram en LinkedIn voor.

HOE ZIE JIJ DE TOEKOMST VAN FYSIQ VI-
SION?
We willen in de toekomst meer in gaan zetten op 

preventie van klachten. Daarom zijn we nu bezig 

met het integreren van leefstijlcoaching. Bij de 

leefstijlcoach staat de leefwereld van de patiënt

centraal. De patiënt maakt zijn eigen keuzes, maar de leefstijlcoach draagt informatie aan waar de patiënt gebruik van kan ma-

ken. Daarnaast maken we mensen er tijdens therapie nog meer van bewust dat ze zelf voor een groot deel hun herstel in handen 

hebben. Mijn veel gebruikte quote is: “Wie nu geen tijd maakt om aan zijn gezondheid te werken, moet straks tijd maken om ziek 

te zijn”. Vanzelfsprekend geldt dit niet voor alle aandoeningen, maar voor een groot aantal is dit wel van toepassing.

WAAROM BIEDT FYSIQ VISION X-FITTT AAN?
We zijn gestart met het aanbieden van X-Fittt omdat 

het programma zich in de afgelopen jaren goed bewe-

zen heeft en dit mooi in onze doelstelling past om meer 

aandacht aan preventie te geven. Het is een mooie aan-

vulling binnen ons voedings- en beweegcentrum.

WAT MAAKT VOLGENS JOU X-FITTT UNIEK?
Het unieke van het programma vind ik dat dit een leefstijlinterven-

tie is die mensen zowel op het gebied van voeding als op het ge-

bied van bewegen echt een hoop leert. Mensen kunnen na afloop 

van de 12 weken aan de slag met het geleerde van de coaches 

wat voeding en bewegen betreft. Met de juiste begeleiding is het 

echt voor iedereen mogelijk om deel te nemen, ongeacht of je 

klachten hebt. Daarnaast geeft het sporten in de groep echt een 

meerwaarde omdat de deelnemers elkaar steunen.
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WAT ZOU JIJ WILLEN ZEGGEN TEGEN ON-
DERNEMERS DIE OVERWEGEN OM X-FITTT 
UIT TE VOEREN?
Ik zou zeggen ga ervoor als je denkt dat bij jou in de 

regio zoiets nog niet bestaat. Uiteraard moet je er 

wel energie in stoppen, maar het zien van de reac-

ties van de deelnemers na afloop geeft al enorm veel 

voldoening. Vaak zijn het mensen die al van alles ge-

probeerd hebben en hoe gaaf is het dan dat je ze een 

blijvend resultaat kunt bieden en ze naast een goede 

leefstijl ook weer een goed gevoel over zichzelf kunt 

bezorgen?

WIL JIJ NOG IETS TOEVOEGEN?
Fijne ondersteuning door een vaste contactpersoon met wie je 

kunt sparren indien wenselijk. Hopelijk worden er in de toekomst 

beslissingen genomen waarbij ieder persoon recht heeft op een 

vergoeding en de mogelijkheid krijgt om hun eigen gezondheid 

te verbeteren, te onderhouden of uit te breiden. Ik ben zelf voor-

stander van toch wellicht een kleine bijdrage, aangezien dit toch 

de motivatie vergroot.

Wil je echt meer voor je cliënten? Kijk dan zeker of X-Fittt wat 

voor jouw centrum is. Mocht je nieuwsgierig zijn dan ben je ui-

teraard van harte welkom om eens mee te komen kijken bij Fysiq 

Vision!


