
TRIAS Test Training & Advies Centrum (TTAC) 

Of je nu sport voor je werk, als serieus amateur, voor je hobby of gewoon 

eens wilt weten hoe het met je (sportieve) gezondheid is gesteld, bij  

TRIAS TTAC kun je terecht voor diverse sportkeuringen. 

Als officieel leverancier van Olympisch Steunpunt Midden-Nederland zijn wij 

als geen ander in staat om kwalitatief hoogstaande keuringen en testen uit te 

voeren. 

Verwacht bij TRIAS TTAC dan ook geen “gewone” keuringen, maar testen 

met dat beetje “extra”. 

TRIAS Sportkeuringen 
voor Ven2-4Cancer deelnemers 

Mississippidreef 61 

3565 CE  Utrecht 

TRIAS Test Training & 
Advies Centrum 

Telefoon: (030) 266 0 662 

Fax: (030) 272 3 749 

E-mail: info@triastotaal.nl 



De TRIAS Sportkeuring voor Ven2-4Cancer bestaat uit een standaard Basisplus Sportme-
disch Onderzoek, aangevuld met: 
• Flexibiliteit. 
Middels een sit & reach test wordt een indicatie verkregen van hoe het met je algemene 
flexibiliteit is gesteld. 

• Kracht. 
De handkrachtmeting is een gevalideerde test om snel de overall spierkracht te meten. 

Daarnaast doen we bij TRIAS dingen soms een beetje eigenwijs anders: 
• Vragenlijst 
Wij doen bij TRIAS niet meer aan papieren vragenlijst. Onze uitgebreide vragenlijst vul 
je online in. Dit doe je voor je naar de keuring komt, op de plek waar jij wil. Op de keu-
ringsdag zelf verlies je daar dus geen tijd meer mee. 

• Rapportage en advies 
• Alle, tijdens het onderzoek opgedane, informatie wordt geanalyseerd en verwerkt in 
een onderzoeksrapport. Samen met een op deze gegevens gebaseerd kort advies krijg je 
dit in een keurig, full-colour rapport thuis gestuurd. In de nabije toekomst is het zelfs 
mogelijk je rapportage op elk gewenst moment via je eigen persoonlijke webpagina te 
bekijken of printen. 

Als je een uitdaging als Ven2-4Cancer aangaat is het natuurlijk belangrijk dat je fysiek in or-
de bent om deze goed te volbrengen. Ook is het prettig te weten hoe het met je huidige 
conditie is. Daarom is het raadzaam een medische keuring te ondergaan. 

Het tarief voor de basiskeuring bedraagt € 137,50. Voor de Kracht- en flexibiliteitmeting 
betaal je niet extra. De Max-module kost € 60,00. Totaal € 197,50. De duur bedraagt ca. 1 
uur.  TRIAS Sportkeuringen worden uitgevoerd onder auspiciën van een (BIG)-
geregistreerd sportarts. Afhankelijk van je zorgverzekeraar kun je in aanmerking komen 
voor (gedeeltelijke) vergoeding van de kosten. 

Kosten en duur 

De TRIAS Sportkeuring 

Keuring raadzaam 

Max-module 

Op onze E2CM (Energy Co2ntrol Methode) testfiets gaat je “tot aan het gaatje”. Geavan-
ceerde testsoftware legt veel variabelen vast, van je ademritme en hartslag, tot je VO2max en 
Heart Rate Variability (HRV). Naast je omslagpunt berekent de software ook nog eens een 
trainingsoverzicht gebaseerd op jouw conditie. Al deze informatie tref je natuurlijk aan in 
jouw persoonlijke rapport.  


