
Het Servicepaspoort heeft een uitgebreid service-  
en cursuspakket voor alle leeftijden, o.a.:

n  Meer Bewegen voor Ouderen
n  Handig omgaan met de tablet
n  Verhuisservice
n  Handig omgaan met de mobiele telefoon
n  Leren Masseren
n Diensten aan huis
 - (bv. maaltijden, kapper of pedicure)
 - Boodschappendienst
 - Belastinghulp
 -  Collectieve verzekeringen FBTO en Interpolis 
 -  Collectieve zorgverzekering Zilveren Kruis Achmea

Voor leden van het Servicepaspoort gelden exclusieve  
kortingsregelingen. Alle informatie vindt u op  
www.servicepaspoort.nl

{ Servicepaspoort }

www.ServicepaSpoort.nl

Alle informatie over 
deze kortingen en  
een uitgebreid  
overzicht van onze 
producten- en dien-
sten vindt u in de  
folder Wat biedt  
Servicepaspoort of  
op onze website:

Makkelijk en betrouwbaar met het
ServicepaSpoort

gezondHeidS-
teSt

HealtH cHeck



Controlepunten
n  Cholesterol. Een teveel cholesterol 

kan zorgen voor het dichtslibben  
van bloedvaten.

n  Bloeddruk. Een te hoge bloeddruk 
geeft verhoogd risico op hart en  
vaatziekten.

n  Gewicht en lengte (body mass index). 
Een te hoog maar ook een te  
laag gewicht kan slecht zijn voor  
uw gezondheid.

n  Bloedglucose. Een te hoge  
bloedsuikerspiegel kan door ader-
verkalking leiden tot verstopping van 
de slagaders en kleine bloedvaten.

n  Longen. Een te lage longfunctie  
kan het gevolg zijn van chronische 
ziektes zoals astma, COPD.

Er wordt geprikt volgens een vast  
protocol. Bij het prikken worden  
altijd nieuwe naaldjes gebruikt.  
De naald wordt in het bijzijn van  
de cliënt verwisseld.

locatie
De gezondheidstest vindt wisselend 
plaats in de Thuiszorgwinkel in  
Haarlem en in het Gezondheidscentrum 
(Schalkwijk) in Haarlem.

kosten*/ 
ledenvoordeel
Servicepaspoort leden betalen € 20,-. 
Neemt u wel uw pas mee op de  
afspraak.

Bent u geen lid dan betaalt u € 35,-.

informatie/aanmelden
Voor informatie en aanmelding kunt u 
van maandag tot en met vrijdag contact 
opnemen met het Servicepaspoort,  
telefoon 023 - 8 918 440. Bij aanmel-
ding wordt er direct telefonisch een 
afspraak voor u gemaakt. U ontvangt 
van ons een schriftelijke bevestiging.

*Tariefwijzigingen voorbehouden

{             }Gezondheidstest
Health Check

Steeds meer mensen lijden aan overgewicht en diabetes,  
ouderen maar ook jonge mensen. Het is algemeen bekend dat 
na het vijftigste levensjaar het risico op hart- en vaatziekten 
toeneemt. Een goed advies is dan ook om u regelmatig te  
laten testen, dan houdt u altijd ‘een vinger aan de pols’.

Deze gezondheidstest duurt ongeveer 
20 minuten en wordt uitgevoerd door 
een gespecialiseerd verpleegkundige 
(health check). U krijgt direct de  
uitslag mee naar huis in de vorm  

van persoonlijke scores en een persoon-
lijk advies. Indien daar aanleiding toe is, 
wordt u doorverwezen naar een huisarts 
of diëtist.


