TANITA BIA TECHNOLOGIE EN
DE BASIS BODY
COMPOSITION
MEETWAARDEN UITGELEGD

HOE WERKT TANITA BIA?
• Tanita BCM maakt gebruik van vooruitstrevende Bioelectrical Impedance Analysis (BIA) technologie.
• Elektroden sturen een zeer laag, veilig elektrisch signaal door
voeten, benen en buik. In segment modellen worden 4
elektroden vastgehouden en het signaal ook door handen,
armen en borst naar benen geleid.
• Tanita BIA meet de weerstand en de reactie van verschillend
weefsel in het lichaam en voert de gegevens in voor
wetenschappelijke gevalideerde vergelijkingen die de
lichaamssamenstelling meten.
• Multi Frequency Monitoren zijn in staat om zowel
intracellulaire als extracellulaire data te meten. Zo nodig
wordt er meer informatie gegeven lichaamswater.

DE 9 CORE BODY
COMPOSITION
MEETWAARDEN
1 Gezond lichaamsvet bereik voor
kinderen en volwassen
2 Visceraal vet
3 Lichaamsvocht
4 Spiermassa
5 Basal Metabolic Rate
6 Metabolische leeftijd
7 Fysieke conditie
8 Botmassa
9 Segmentale Body Composition – Volledige
analyse van spiermassa en lichaamsvet op
armen, benen en buik

VETPERCENTAGE%
• Het percentage van het totale lichaamsgewicht
dat bestaat uit vet
• Leeftijdsbereik meting: 5-99 jaar
• Vet is essentieel voor het leven. Zonder vet kan
ons lijf geen basisfuncties uitvoeren zoals het
reguleren van de lichaamstemperatuur, het
opslaan van vitaminen en demping van
gewrichten en organen.
• We hebben allemaal vet nodig maar te veel vet
kan schade aanbrengen aan de gezondheid.
Ook het risico op het ontwikkelen van
hartziekten, hoge bloeddruk, diabetes type 2 en
sommige vormen van kanker gaat omhoog
door te veel vet.¹
• Te weinig lichaamsvet kan leiden tot osteoporose op
latere leeftijd, onvruchtbaarheid en een onregelmatige
menstruatie.

HOEVEEL LICHAAMSVET IS
GEZOND?
• Het is belangrijk om lichaamsvet resultaten te controleren in
onderstaande tabellen.

HOE ZIT HET MET HET
LICHAAMSVET VAN KINDEREN?
Het verminderen van obesitas onder
kinderen in ontwikkelde landen staat de
laatste jaren hoog genoteerd op de
gezondheidsagenda.
Net als volwassenen, hebben kinderen
vetreserves in de juiste hoeveelheid nodig. Tanita
heeft gewerkt met gerenommeerde
wetenschappers en obesitas experts om
specifieke data voor kinderen te ontwikkelen om
progressie te monitoren.

Body fat reference curves for children HD McCarthy1, TJ Cole2, T Fry3,
SA Jebb4 and AM Prentice5 1Institute for Health Research & Policy,
London Metropolitan University, London, International Journal of
Obesity (2006) Based on a 2 year study and 2,000 children

VISCERAAL VET
• Visceraal vet zit diep in het abdominale kerngebied, om de vitale
organen te beschermen en omringen.
• Zelfs als het gewicht en het lichaamsvet van een persoon constant blijft,
verandert naarmate iemand ouder wordt, de verdeling van het vet van
nature. De kans is groot dat het vet dan verschuift naar het gebied rondom
de buik.
• Een gezond niveau van visceraal vet vermindert direct het risico op
bepaalde ziekten, zoals hartaandoeningen, hoge bloeddruk en het begin
van diabetes type 2 vertragen.
• Een score van 1 - 12
• Wijst op een gezond niveau van visceraal vet. Continue monitoring van
de cliënt is gewenst om ervoor te zorgen dat het binnen het
gezondheidsbereik blijft.
• Een score van 13 - 59
•

Geeft een teveel aan visceraal vet aan. Als de meting van een
cliënt binnen dit bereik valt, onderneemt u actie door wijzigingen
aan te brengen in hun voedingsplan en door de intensiteit en
herhalingen van oefeningen te verhogen.

LICHAAMSVOCHT (HYDRATATIE)
• Lichaamsvocht is het % van het totale gewicht dat bestaat
uit water.
• Omdat lichamen voor 40-70% uit water bestaan, kan
slechts een kleine verschuiving in vochtbalans leiden
tot drastische veranderingen in trainingsprestaties en
concentratie
• Iedereen heeft een natuurlijk niveau van hydratatie.
Dit wordt beïnvloed door gezondheid, levensstijl,
voeding en fitnessniveaus. Het is belangrijk om de
baseline en monitoring van de persoon te begrijpen,
om uitdroging te voorkomen.
• De gemiddelde totale lichaamswaterpercentages
voor een standaard, gezonde volwassene zijn: Vrouw:
45 - 60% Man: 50 - 65%

SPIERMASSA
• Beoordeelt het gewicht van spieren in het
lichaam
• Spieren zorgen voor een goed postuur, stellen hart
en interne organen in staat te werken en
produceren energie om de lichaamstemperatuur
op peil te houden en produce energy to maintain
your body temperature, en sturen activiteiten aan.
• Wanneer iemand meer sport, zullen ze zien dat
spiermassa meer wordt zelfs wanneer het totale
gewicht misschien niet verandert.
• Voor elke extra pond aan spieren verbrandt het lichaam
ongeveer 50 extra calorieën per dag. Hierbij verbetert
de sterkte van het metabolisme en de algehele fitheid.

SPIERMASSA BIJ KINDEREN
• Tanita heeft ‘s werelds eerste
scores voor gezond
spiermassa bij kinderen
ontwikkeld.
• Dit kan helpen bij het
identificeren van kinderen
met een lage spiermassa,
zelfs wanneer hun gewicht
gezond is. Zij hebben
meer kans op
leefstijlziekten.

BASAL METABOLIC RATE (BMR)
• Geeft aan hoeveel calorieën iemand nodig
heeft in rust, tijdens een periode van 24
uur.
• Spieren dienen als motor voor het lichaam. Hoe meer
spieren iemand heeft, hoe meer calorieën ze
verbranden en hoe efficiënter het lichaam calorieën
verbrandt.
• Het BMR van een persoon wordt op natuurlijke wijzer
hoger wanneer iemand ouder wordt – dit kan worden
voorkomen door een regelmatige routine van
cardiovasculaire oefeningen en een verhoogde
activiteit.
• Het begrijpen van het BMR helpt bepalen hoeveel
calorieën een lichaam nodig heeft volgens een
trainingsschema , fysieke conditie en leefstijl. Een
persoonlijk dieetplan kan worden ontwikkeld op basis
van de BMR. De BMR moet regelmatig worden
gecheckt.

METABOLISCHE LEEFTIJD
• Vergelijkt de uitslag van BMR
met het gemiddelde voor andere
leeftijdsgroepen.
• De metabolische leeftijd wordt
berekent door de BMR te vergelijken
met gemiddelde van andere
chronologische leeftijdsgroepen.
• Wanneer een metabolische leeftijd
hoger is dan iemands echte leeftijd, is
het duidelijk dat deze verbeterd moet
worden.
• Meer bewegen zorgt voor gezond
spiermassa, wat uiteindelijk resulteert
in een betere metabolische leeftijd.

FYSIEKE SCORE
• Beoordeelt het spier en
lichaamsvetgehalte en beoordeelt het
resultaat als een van 9 lichaamstypes.
• Naarmate het activiteitenniveau verandert,
zal de balans van lichaamsvet en spieren
ook veranderen. Wat op den duur de
algehele lichaamsbouw van een persoon
beïnvloedt.
• Stel samen met uw cliënt een doel als het gaat
om een bepaald lichaamstype en werk hiernaar
toe.

• Wanneer zij een programma volgen en
dichter bij hun doel komen, zal motivatie en
naleving groter worden.
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BOTMASSA
• Het voorspelde gewicht van botmineraal in het
lichaam
• Hoewel het onwaarschijnlijk is dat botmassa op korte
termijn merkbare veranderingen zal ondergaan, is het
belangrijk om gezonde botten te behouden door een
uitgebalanceerd dieet dat rijk is aan calcium en door
voldoende lichaamsgewicht te oefenen.
• Houd veranderingen in botmassa in de gaten op de
lange termijn.

SEGMENTEN
LEZEN
• Lichaamsvet percentages
voor 5 verschillende
lichaamssegmenten: de
core, en beide armen en
benen.
• Het monitoren van
lichaamsvet en
spiermassa van beide
armen, benen en de core
helpt de impact van een
training of
gewichtsverliesprogramm
a over tijd begrijpen.

HOE GEBRUIKT U TANITA BIA OM
UW BEDRIJF TE LATEN GROEIEN?
• Geef een momentopname van

gezondheid en fysieke conditie
van uw cliënten. U kunt
nauwkeurig meten en realtime
data overleggen.
• Zet persoonlijke stap voor stap
doelen zodat cliënten hun doelen
kunnen bereiken.
• Gebruik de consultsheet of
software analyse als een basis
voor een diepgaan en
persoonlijke consultatie waarin
progressie en de volgende
stappen worden uitgelegd.
Uiteindelijk zal dit de motivatie
van uw cliënt vergroten en de
naleving van een dieet of
oefenschema vergroten.

HOE GEBRUIKT U TANITA BIA OM UW
BEDRIJF TE LATEN GROEIEN?
• Verschuif de focus van gewichtsverlies naar vetverlies door

de aanmaak van spiermassa en betere hydratatie. Gebruik
de andere meetwaarden om de discussie rondom visceraal
vet, spierbalans en gewenste fysieke conditie los te maken.
Onthoud om veranderingen in BMR in de gaten te houden
en licht voedings en dieetopties uit.
• Verkoop ook andere apparatuur dat bijdraagt aan
een gezonde BMR, mee spiermassa, energie of
fitness.
• Bewijs hoe goed u eigenlijk bent! Alle body
composition parameters kunnen worden gebruikt
om significante veranderingen aan te tonen die
duidelijk het effect van een behandeling of
programma laten zien. Wanneer u gebruik maakt
van Tanita GMon software, kan groepsdata worden
verzameld om het algemene effect van een
programma aan te tonen en kunnen
aandachtsgebieden in kaart worden gebracht.

TANITA
TRAINING
ACADEMY

TANITA TECHNOLOGY IS DE
BIA GOUDEN STANDAARD
• Innovator en leider - Tanita heeft in 1992 de eerste stand op de
lichaamssamenstellingsmonitor ter wereld gemaakt en is 's werelds
bestverkopende professionele BIA-monitorbedrijf dat vandaag op de markt
verkrijgbaar is
• Vertrouwd door experts - Uitgebreide reeks onafhankelijke
wetenschappelijke en validatiestudies die Tanita BIA benadrukken, is
klinisch nauwkeurig met herhaalbare resultaten.
• Toekomstbestendig- investeren in baanbrekende
onderzoeksprogramma's voor 'de gezondheid van het leven', van het
voorkomen van obesitas tot het identificeren van de belangrijkste
gezondheidsfactoren van sarcopenie bij ouderen.
• Superieure kwaliteit - nauwkeurig weegmechanisme en robuuste
constructie, onze professionele producten zijn gemaakt in onze eigen
fabriek in Japan. 5-jarige garantie voor gemoedsrust.
• Ongeëvenaarde reeks - het grootste assortiment medisch
goedgekeurde producten voor ziekenhuizen, klinieken en medische
faciliteiten.

TANITA MODELLEN

SC 240 MA

DC 360

MC 780 MA

DC 430 MA

MC 980 MA

VERSCHIL IN MODELLEN
Specificaties

SC240MA

DC360

DC430MA

MC 780MA

MC 980MA

Medische certificatie

MDD klasse II-a,
NAWI Class III

–

MDD klasse IIa, NAWI Class III

MDD klasse IIa, NAWI Class III

MDD klasse IIa, NAWI Class III

√

√

√

√

√

√

√

Maximaal
patiëntgewicht
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Koppeling software
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√
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√
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VERSCHILLENDE MEETWAARDEN
Meetwaarden
Lichaamsvetpercentage
Lichaamsvochtpercentage
BMI
BMR
Metabolische leeftijd
Visceraal vetniveau
Vetmassa in KG
Botmineraal
Vochtmassa in KG
Ruststofwisseling
Stofwisselingsleeftijd
Spiermassa
Fysieke conditie
Vetvrije massa
Protein
Segmentatie
Extra cellular water KG
Intra cellular water KG
Doelstellingen
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THE FOUNDER.
THE INNOVATOR.
THE GLOBAL LEADER.
• Familiebedrijf in Tokio, Japan
• 70 jaar erfgoed van innovatie
• Bekroonde productiefaciliteiten in Japan en
China
• 'S Werelds best verkopende professionele
BIA-merk
• Sterk aanwezig in medische,
gewichtsbeheersings- en
wetenschappelijke onderzoeksmarkten
waar Tanita's nauwkeurigheid en
herhaalbaarheid worden vertrouwd

KENNISPARTNER DIE ONTZORGT
Wat kan ProCare voor u betekenen?

ONS AANBOD
•
•
•
•
•

Kennis| bewegingswetenschappers in dienst
Innovatieve apparatuur
Nieuwste ontwikkelingen
Partner | ook in detachering
Service & Onderhoud | Kalibratie apparatuur

MEER INFORMATIE?
@ smeester@procarebv.nl
T. 06-15517782
www.procarebv.nl/merk/tanita

