
daadwerkelijk actie moet ondernemen, omdat je anders 
binnen twee jaar te maken krijgt met lichamelijke of geeste-
lijke uitval. De resultaten uit het onderzoek worden nergens 
opgeslagen, ik ben de enige die er inzage in heeft en ik heb 
een zwijgplicht.” Als verpleegkundige gebruikt Gwen de 
uitslag om er, mocht dat nodig zijn en op vrijwillige basis, 
met de betreffende medewerker mee aan de slag te gaan 
en te kijken in hoeverre ze kan helpen. “Zorg dat je groen 
bent, blijft of wordt, daar gaat het om,” zegt Gwen. 

Dieet op maat
Uit alle gesprekken is het groepsprogramma voortgekomen 
dat nu volop draait. De deelnemers hebben een dieet op 
maat ontvangen en krijgen om de twee weken adviezen van 
een diëtiste. Het valt niet altijd mee om het vol te houden, 
maar juist daarom is het fijn om samen, als collega’s bezig 
te zijn. “Op 4 juli hopen we allemaal ons persoonlijke doel 
bereikt te hebben,” vertelt Gerard. 
Medio april is ook Onderhoud Railmaterieel aan het project 
begonnen. Controle & Veiligheid ziet het eveneens zitten 
om mee te doen. Gerard kan het ze van harte aanbevelen. 
“Het is geen verplichting, maar je doet het om zo gezond 
mogelijk je pensioen te halen,” zegt hij.  •

Als groepsmanager van Onderhoud Railinfrastructuur 
behoort Gerard tot de enthousiastelingen die sinds kort 
wat bewuster in het leven staan. “Op 15 maart zijn we aan 
de strijd begonnen,” vertelt hij. “Mijn doel is om zeven kilo 
kwijt te raken.” Verpleegkundige bij de Arbogroep Gwen 
Hulsmans doet eveneens mee, maar bij haar is het haar 
spiermassa die wel wat extra aandacht kan gebruiken: 
“Ik doe daarom aan krachttraining en eet meer eiwitten.”

Workshop 
Al in het voorjaar van 2015 werd voor het project de basis 
gelegd. Alle monteurs en andere medewerkers van Onder-
houd Railinfrastructuur kregen toen een workshop over 
voeding en gezondheid. Daarna moesten ze een digitale 
vragenlijst invullen. In hoeverre ze sporten, of en hoeveel ze 
roken, of ze gezond eten, hoe het staat met hun eventuele 
alcoholgebruik, of ze onregelmatige diensten hebben – deze 
en andere zaken kwamen voorbij. 

Rood, oranje of groen? 
Een kleur gaf de eindscore weer. “Groen is goed,” zegt 
Gwen. “Oranje staat voor alertheid: als je niks verandert, 
kom je vanzelf in het rood. En die kleur betekent dat je 

Gezond bezig 
zijn voor een 
groene score

Via Whatsapp-berichtjes op de telefoon 
wisselen de deelnemers recepten uit 
en houden ze elkaar op de hoogte van 
hun vorderingen. Het gaat goed met een 
gezondheidsproject dat onderdeel is van 
het zogeheten vitaliteitsbeleid van HTM. 
De twee vrouwen en negen mannen die 
meedoen, letten op hun eetpatroon, peppen 
elkaar op en proberen zo sportief mogelijk 
bezig te zijn. “Maar je hoeft heus niet de 
hele dag met de Schijf van Vijf onder je arm 
te lopen om te zien wat je wel en wat je niet 
mag eten,” zegt Gerard Swiers. 

Op de achterste rij, 1e van 

links, Gerard Swiers en 

vooraan met meetlint in 

handen, Gwen Hulsmans.
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